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ّ
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محمد
محمد
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ّ
ّ
“ه ��واء ال ّتالل”.،كت ��اب يحت ��وي عل ��ى  81ر�س ��الة كتبها
ال�صي ��ت خوان رولف ��و ما بني
الكات ��ب املك�سيك ��ي ال ّذائ ��ع ّ
 1946و  ،1950تك�ش ��ف لن ��ا ع ��ن جوانب غ�ي�ر معروفة
ف ��ى حياة ه ��ذا الكات ��ب الكبري يف �ش ��بابه ،هذه الر�س ��ائل
أباري�سيُو) يحفل باملعاين
التي وجّ هها �إىل زوجته (كالرا � ّ
اجلليلة،وامل�ش ��اعر اجلميلة،و�ص ��ور املعاناة،وم�ش ��اهد
احلياة اليومية القا�س ��ية لكاتب فى مقتبل العمر ،و�ش ��رخ
ال�ش ��باب ،وريعان ��ه ،كان فى ذلك الإ ّب ��ان ملَّا َي� � َز ْل نكر ًة فى
ع ��امل اخللق ،والعط ��اء ،والإبداع ،يقول الناقد اال�س ��باين
“كارلو� ��س بالنكو �أغينارا” عن هذا الكاتب املُبدع� :إننا
�يات ّم ��ا تتح ��دث� ،أو
جن ��د يف �أدب رولف ��و دائم� � ًا �شخ�ص � ٍ
بالأحرى تهم�س كما هو احلال يف بطله “بيدرو بارامو”،
الق�صة ي�صل “خوان بر�سيادو” �إىل “كوماال” باحث ًا
ففي ّ
ع ��ن والده ،وي ��ذرع ّ
�اب كثيف،
ال�ش ��وارعَ الغارقة يف �ضب � ٍ
ويكت�ش ��ف �أنّ خماطبي ��ه ال وجود له ��م� ،إذ �أ ّنهم يف الواقع
قد فارقوا احلي ��اة منذ مدّة وه ��م الآن �أرواح هائمة،تائهة
لت�صلي م ��ن �أجله ،ث ��م يكت�شف
تبح ��ث ع ��ن �أح ��د الأحي ��اء
ِّ
“بر�سي ��ادو” �شيئ� � ًا �آخر،غريب ًا ومث�ي�ر ًا للإنتباه ،جميع
الذي ��ن يلتقي بهم م ��ن الغرب ��اء �إ ّال �أ ّنهم يعاملون ��ه معاملة
حميمي ��ة عائلية ،لأنه يف الواقع ينتم ��ي لعاملهم� ،إذ ميوت
الق�صة
البط ��ل بالفع ��ل يف ال�صفح ��ة  73من الكتاب ،لك ��ن ّ
ت�ستم ّر با�ستعمال �أ�صوات م�ستقلة!.
كلمات ّ
الرياح
جترة بفعل ُ
هبوب ّ
كأنها ُم ّ

ي�ؤ ّك ��د الناقد” خوان بيغورو” من جهته� ،أنّ خوان رولفو
يفجّ ر الكالم العام ��ي يف البادية املك�سيكية ،وهو يحر�ص
عل ��ى �أن ت�ص ��ل الكلم ��ات �إىل املتلق � ِّ�ي يف طالقة،وعفويّة،
وتلقائ ّي ��ة ،و�إن�سي ��اب ومن دون قيود ،حي ��ث تغدو كلماته
وك�أ ّنه ��ا جم�ت ّ�رة بفعل هبوب ال ّري ��اح .ويف ق�ص�ص �إحدى
وهي”ال�سهل امللتهب” ،يكمن عمق وقوّ ة
روائعه الأخرى
ّ
هذه الق�ص� ��ص يف حوارياتها ويف �إطالق العنان لل�ضمري
م ��ن عتمة اللي ��ايل احلالكة يف �شكل ذبذب ��ات �صوتية تكاد
لل�سام ��ع وك�أنّ ناطقيه ��ا ال �صوت
ال ُت�سم ��ع ،حي ��ث يخ ّي ��ل ّ
له ��م� .إ ّنها �أ�ص ��وات خالية م ��ن �أدنى ح�شرج ��ة �أو �ضجيج
�أو بهرجة.،وقد �أ�ش ��ار بع�ض الدار�سني لأعمال رولفو �إىل
�أنّ الكات ��ب كان ي�ستن ��د �إىل جتربت ��ه ال�شخ�صية،وي�ستقي
م ��ن حيات ��ه احلميمي ��ة املُعا�ش ��ة يف حظ�ي�رة عائلت ��ه�،أو
حُميطه،،فيعي ��د �سرد احلكايات ذاتها الت ��ي �سمعها من فم
تتج�س ��د بالفعل يف
رج ��ال قريت ��ه� .إن قمّة معان ��اة رولفو
ّ
ه ��ذا الأ�سلوب الآ�سر العميق امل�شح ��ون بالأفكار املحيرّ ة،
فق ��د �إخرتع رولف ��و طريقة رمزية لنعت ه� ��ؤالء املنكودين
م ��ن املع ّذب�ي�ن يف الأر� ��ض املنت�شري ��ن يف �أماكن،بعي ��دة
هام�ش ّي ��ة ،وف ��ى �أ�صقاع نائية مهج ��ورة� ،إختف ��ى فيها ّ
كل
كل �أث ��ر للحي ��اة� ،إختف ��ى ّ
النا� ��س ،و� حّإم ��ى فيه ��ا ّ
كل �شئ
�اح�،أو نواح
نباح �أو �صي � ٍ
حت ��ى كالبها ،فلم يعد هن ��اك من ٍ
ال�صمت القاتل املُطبق ،بع�ض �أبطاله
�اح يف وجه ّ
�أو �إجتي � ٍ
�أنا�س و�شخ�صيات منبوذة يف التاريخ� ،أنا�س غارقون يف
الب�ؤ� ��س والتعا�سة حتى �أ�صبحوا ال يهابون �أيّ �شيء .يف
هذا اجل ��وّ امل�ضط ��رب ،ويف خ�ض ّم هذا العن ��ف اخلارجي
للحياة يف الأج ��واء البائ�سة وال�صامت ��ة للقرى واملدا�شر
املك�سيكية النائية ،تتح ّرك هذه ال�شخ�صيات التي ينعك�س
عليه ��ا ،وعلى طباعها ،وت�ص ّرفاتها كل ما تراه� ،أو ت�سمعه،
�أو تلم�سه�،أو تعيه.
بعيون ُغونتر غراس
رولفو ُ

عندم ��ا و�ص ��ل خ ��وان رولف ��و ع ��ام � 1982إىل قاع ��ة
املهرج ��ان الأدب ��ي العامل ��ي بربل�ي�ن الغربي ��ة �إكت�ش ��ف �أنه
ق ��د ن�سي نظارت ��ه للقراءة ع ��ن ق ��رب ،و�صاراحل�ضور من
ّ
كل ن ��وع ،وم ��ن خمتلف �أ�صق ��اع املعمورة يتطلع ��ون �إليه
ب�شغ ��ف ،ويرتقبون ما �سوف يقوله له ��م �صاحب “بيدرو
ال�سهل املُلتهب” ال ��ذي كان جال�س ًا �إىل جانب
بارام ��و”و” ّ
ال�شاعر االمل ��اين ال ّراحل م� ّؤخر ًا غون�ت�ر غرا�س ،فا�ستعار

رولفو نظار َة غرا�س ،وقال للح�ضور متوا�ضع ًا �إ ّنه �سوف
يقر�أ عر�ضه بعيون مع ّلمه.!..
�إن رولف ��و مث ��ل ثعل ��ب �صديق ��ه الكات ��ب الهون ��دوري
الكبري”�أوغو�ست ��و مونطريّو�س ��و” ال ��ذي يطل ��ب م ��ن
ق�صة ثاني ��ة ،ويكتب الثعلب ق�ص ��ة رائعة،
الثعل ��ب كتاب ��ة ّ
ويع ��ود ليطل ��ب من ��ه املعجبون ب ��ه �أن يكتب ق�ص ��ة ثالثة،
وذل ��ك يف حماول ��ة منه ��م ال�ستدراج ��ه للف�ش ��ل والتكرار،
ال�صمت .وهذا ما
ويكت�ش ��ف الثعلب املكيدة ،ويق ّرر �إلتزام ّ
ق�صة مونطريو�سو م�ستوحاة
حدث لرولفو بالفعل ،وك�أنّ ّ
م ��ن حي ��اة رولف ��و نف�س ��ه ،وه ��ي مُدرجة �ضم ��ن جمموعة
�أوغو�ست ��و مونطريّو�س ��و الت ��ي حتم ��ل عن ��وان “ال�ش ��اة
ال�صمت بعد
ال�سوداء وحكايات �أخرى” ،لقد �إلتزم رولفو ّ
�أن �أدرك قمّة �س ّلم املجد الأدبي بعمليه املقت�ضبني الرائعني
“بي ��درو بارام ��و” ،و”ال�سه ��ل امللتهب”الذي ��ن �أ ّكد بهما
للعامل �أجمع �أنّ الأدب ّ
قل ّ
احلق هو بالفعل ما ّ
ودل ،ولي�س
بالهذر طوّ لت خطبُه.
عامل فى َم ْص َن ٍع ِإلى َمقام ُس ُ
وف ْ
يس!..
ِم ْن
وك ِل ْ
ٍ

خ ��وان رولف ��و مل يف ّكر ق � ّ�ط يف حياته ن�شر كت ��اب “هواء
الت�ل�ال” املت�ض ّم ��ن لر�سائل ��ه �إىل زوجت ��ه ” كالرا “الت ��ي
وجّ هه ��ا �إليه ��ا وه ��ي بع ��د يف مقتب ��ل العم ��ر .حتف ��ل هذه
الر�سائ ��ل ب ��الأدب الرفي ��ع ،والتحلي ��ل الدقي ��ق ملجري ��ات
احلي ��اة وت�سجي ��ل كل م ��ا يج ��ري ويدورحول ��ه يف تل ��ك
الفرتة من حيات ��ه .يف �إحدى الر�سائل الت ��ي كتبها رولفو
ل ��كالرا عام  ،1941يقول عن �أح ��د امل�صانع ّ
املطاطيّة التي
كان يعم ��ل به ��ا�“ :إ ّنهم (العمّال) لي� ��س يف مقدورهم ر�ؤية
ال�سم ��اء ،يعي�شون يف ّ
الظل الذي ي ��زداد ظالم ًا وحلك ًة من
فرط كثافة الدّخان املت�صاعد ،يعي�شون وقد �إكت�سب لونهم
ال�س ��واد ملدّة ثماين �ساعات متوالية خ�ل�ال الليل والنهار،
ّ
ال�سح ��اب يف
كم ��ا ل ��و مل يك ��ن هن ��اك وج ��ود لل�شم� ��س �أو ّ
نقي لي�ستن�شقوه .هكذا
ّ
ال�سماء ،كما لو مل يكن هناك هواء ّ
دائم ًا من دون كلل حتى يوم مماتهم ،حني يرتاحون� .إنني
�أحك ��ي لك عمّا يجري م ��ع عمّال هذا امل�صن ��ع الذي يغ�شاه
الدخان من كل جانب،وتنبعث منه رائحة كريهة ،ومع ذلك
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ه ��م يعملون حتت رقابة م�شدّدة ك�أن مل تكفهم تلك املاكنات
العمالق ��ة الت ��ي ال تع ��رف �س�ل�ام التنف�س ،و�أظ ��نّ �أنني لن
�أحت ّم ��ل طوي ًال ب�أن �أكون ذل ��ك العريف الذي يريدونني �أن
�أكون ��ه يف هذا امل�صنع� .إن جم� � ّرد التفكري يف العمل بهذه
الطريق ��ة يزجّ بي يف دهاليز �أحزان ال قرار لها ،ويجعلني
�أ�شعر مبرارة� ،إ ّال �أنّ التفكري فقط يف �أ ّنكِ موجودة يُق�صي
ع ّن ��ي تل ��ك الأح ��زان ،ويبعد عني تل ��ك امل ��رارة الكريهة”.
وج ��اءت يف �إح ��دى الر�سائ ��ل ه ��ذه املقطوع ��ة“ :الي ��وم
جئ ��ت منك �إلي ��ك م�ش ��دود ًا �إىل ظ ِّل ��ك ،مت�أم ًال اللي ��ل� ،أنظر
ال�سابح و�س ��ط الظالم كدموع حتيط بالقمر
ال�سحاب ّ
�إىل ّ
البهيج،الأ�شج ��ار حالك ��ة ،والنج ��وم رخوة الي ��وم ،ر�أيت
كيف كان الليل عالي ًا ج ّد ًا يف ّ
كل مكان ،وتوقفت �أحدّق فيه
كمن يتو ّقف عن امل�شي بعد �أن �أ�ضناه امل�سري””.
على �ضفاف وادي احلِ جارة املك�سيكي
تق ��ول ” كالرا ” �إنّ كتاب ” هواء الت�ل�ال” الذي ن�شر بعد
رحيل خوان رولفو ،يلقي ال�ضوء على العديد من الق�ضايا
الت ��ي له ��ا �صلة بكتاباته ،وب ��ه �شخ�صي ًا مث ��ل �إدّعاء بع�ض
النق ��اد ب�أن ��ه كاتب ب ��رز يف غ�ض ��ون �سنتني ،و�أن ��ه مل يكن
خا�صة �أنه كان يعمل داخل م�صنع
يجي ��د الكتابة قبل ذلكّ ،
للعج�ل�ات ّ
املطاطي ��ة .و نكت�شف يف هذا الكت ��اب �أن بع�ض
م�ضام�ي�ن ق�ص�ص ��ه التي ح ّققت جناح� � ًا باه ��ر ًا ،و�إنت�شاراً
منقط ��ع النظ�ي�ر كانت ت ��دور بخلده منذ ذل ��ك الأوان ،مثل
ق�صت ��ه ّ
ال�شه�ي�رة “بي ��درو بارام ��و” ،حي ��ث كان يف ّكر يف
و�ض ��ع عنوان �آخر لها وهو “جنم ��ة �إىل جانب القمر” �أو
“هم�سات” .وتلقي هذه الر�سائل ال�ضوء من جهة �أخرى
عل ��ى كيفية والدة هذا الكاتب ،كم ��ا تت�ضمّن حقائق مثرية
عن حياته يف طور ال�شباب تتنافى مع ما قيل عنه يف بلده
املك�سي ��ك .وت�ش�ي�ر” كالرا “�إىل �أنّ زوجها كافح،ونا�ضل،
وعم ��ل كث�ي�ر ًا حتى �أ�صب ��ح كاتب� � ًا ذا �ش�أن كب�ي�ر يف بلده،
�إن ��ه كان يف حاج ��ة �إىل َمن ي�ش ّد �أز َره و�س ��ط هذا اخل�ض ّم
امل�ضي قدم ًا يف ال�سبيل
الهائل ،وكانت كالرا ت�شجّ عه على
ّ
ال ��ذي �إخت ��اره لنف�سه،وكانت تق ��ول له دائم� � ًا“ :كافح من
�أجل �شيء �أحببته”.

أحب رولف ��و كالرا عندما كانت تبلغ م ��ن العمر ثالثة
لق ��د � ّ
ع�ش ��ر ربيع� � ًا ،وا�شرتط ��ت علي ��ه �أن يرتيّث وي�ص�ب�ر مدّة
ث�ل�اث �سنوات لي�صبح ��ا خطيبني .وكان رولف ��و قد تع ّرف
عل ��ى زوجته يف حمل لبيع املثلج ��ات (البوظة) يف مدينة
“وادي احلج ��ارة” ملك�سيكي ��ة ،وكان ��ت ت�صغ ��ره بع�ش ��ر
�سنوات .وت�شري كالرا �إىل �أنّ جميع الر�سائل التي وجّ هها
�إليه ��ا زوجُ ه ��ا ّ
حتتل مكان� � ًا خا�ص ��ا يف قلبها ،وق ��د قر�أتها
ع� �دّة م� � ّرات وكانت حتتفظ به ��ا ،من دون عل ��م منه ،حيث
مل ي�س�أله ��ا ّ
قط عنها .ق ��ال لها ذات م ّرة عندم ��ا �أهداها �أح َد
كتب ��ه :هذا الكتاب مكتوب على هيئة �صورتك ،ولقد ت�ألقت
�صفحاته بقلبك.
تع ّر� ��ض رولف ��و لتهجم ��ات عنيف ��ة م ��ن ط ��رف معا�صريه
م ��ن الك ّت ��اب املك�سيكي�ي�ن ،وق ��د بل ��غ ب ��ه الأم ��ر يف بع�ض
الأحي ��ان �أن م� � ّزق ق�ص�ص� � ًا كان ق ��د كتبها من ف ��رط حزنه،
وتعا�سته،ونك ��ده .لق ��د كت ��ب ذات م ّرة يق ��ول لزوجته يف
ال�سياق�“ :إننا نعي�ش يف عامل متلأه البقرات الهزيلة،
هذا ّ
حيث ن ��رى �أنّ الفقراء يزدادون فق ��ر ًا ،والأغنياء تنتق�ص
وتبت ّز ثرواته ��م� ،إ ّال �أننا مل نخرت هذا ال ّزمن الذي نعي�شه،
بل لقد ُفر�ض علينا فر�ض ًا ،لقد وُلدنا ب�أعجوبة ،وترعرعنا
ب�أعجوب ��ة ،وه ��ذه احلي ��اة الت ��ي م ��ا زالت توه ��ب لنا هي
خا�صة الآن،
�ش ��يء �شبيه باملعج ��زة ،ولهذا ف�أن ��ا ال �أ�ش � ّ�كّ ،
احلب
�أنن ��ا نحن االثنني مع ًا� ،سن�صبح قوّ تني لنتحمّل قوة ّ
وال�سع ��ادة� ،أو ثق ��ل احل ��زن والأمل �أو �أي �شيء �آخر قادم،
هك ��ذا �سنكون �أنا و�أن ��ت �صديقني حميم�ي�ن يُدعيان كالرا
وخ ��وان� ،سنك ��ون ك�صخ ��رة �صام ��دة يف وج ��ه التيّارات
العاتي ��ة ،والأنهار اجلارية اجلارف ��ة ،مت�آزرين بثبات �ض ّد
ّ
كل �شيء� ،سن�ضع �أو ن�صنع عامل ًا خا�ص ًا بنا ،عاملك وعاملي،
ه ��ذا م ��ا �أرجوه ل ��ك� ،أن �أمنحك ّ
كل ما هو موج ��ود� ،إ ّال �أنه
يتع� � ّذر علين ��ا �أن ن�صب ��ح مثل الآله ��ة ،فنحن ل�سن ��ا �سوى
خملوق ��ات ب�شرية تعي�سة ،وعلينا �أن نطلب من اخلالق �أن
ينظر �إىل حالنا“ .
غارسيا مركيز وخوان رولفو

لق ��د و�ص ��ف الكاتب الكولومب ��ي الكبري غابريي ��ل غار�سيا
ماركي ��ز (احلا�صل عل ��ى جائزة نوبل ف ��ى الآداب )1982
الثالثمائ ��ة �صفحة الت ��ي تت�ألف منها �أعم ��ال رولفو ،ب�أ ّنها
ّ
م�صاف �أعمال �سوفوكلي�س .ويرى الكاتب
قد و�ضعته يف
اال�سب ��اين خوان بونيا �أن الفرق بني ر�سائل خوان رولفو
�إىل كالرا �أبار�س ُّي ��و ،ور�سائ ��ل غو�ست ��اف فلوب�ي�ر �إىل
لوي ��ز كوي�ي�ر وا�ضح ،ف�أن ��ت يف مقدورك �أن تق ��ر�أ ر�سائل
فلوب�ي�ر وت�ستمت ��ع بها ب�صمت حتى ول ��و مل تكن قد قر�أت
“مدام بوفاري”� ،إ ّال �أنّ الذي مل ي�سبق له �أن قر�أ “بيدرو
“ال�سه ��ل امللتهب” وي�شعر بالت ��ايل ب�إعجاب
بارام ��و” �أو ّ
م�سبق نحو ه ��ذا الكاتب الف ّذ ،ق ��د ال ي�ستمتع بعمق
كب�ي�ر ّ
بهذه الر�سائل الفريدة.
يق ��ول رولفو عن عائلته:كان ��ت �أ�سرة متع� �دّدة الأفراد ،مل
يعي�شوا ّ
قط فرتات �سالم يف حياتهم ،كانوا ك ّلهم ميوتون
يف �س ��نّ مب ّكرة،وجميعه ��م ماتوا بطعنة م ��ن اخللف ،و�أنّ
�أح� � َد �أف ��راد عائلت ��ه ،وه ��و دافيد قتل ��ه جواد وال ��ده ،مات
مغت ��ا ًال مث ��ل �إمليانو �سابات ��ا ،و�سان�شو ف ّيي ��ا ،ك ّلهم ماتوا
عل ��ى �أثر كمني ُن ِ�صب لهم ،ك ّلهم ماتوا يف الثالثة والثالثني
من عمرهم!.
ك ��م �أنت ّ
حمق يا “غابريي ��ل ” �أجل..ثالثمائة �صفحة فقط
من الإنت ��اج الأدبي املُبدع و�ضعت هذا العامل الب�سيط فى
ّ
م�صنع للعجالت ّ
م�صاف
املطاطية وهو” خوان رولفو” يف
�أح ��د �أقطاب امل�س ��رح اليوناين ّ
ال�شه�ي�ر �سوفوكلي�س .وال
عج ��ب �إن كان الذي يقول هذا هو الكاتب العاملي احلا�صل
على نوبل ف ��ى الآداب”،غابرييل غار�سيا ماركيز ” نف�سه،
خا�ص� � ًة �إذا علمن ��ا �أنّ بلديّه ومواطن ��ه الكاتب الكولومبي
ّ
الكب�ي�ر الراحل “�ألفارو موتي� ��س” عندما �أهدى �إليه لأوّ ل
م ّرة كتاب “بيدرو بارامو” ل ُرولفو ،ناوله �إيّاه وهو يقول
لهُ :خ ْذ تع ّلم!.
*كاتب،وباحث ،ومرتجم من املغرب ،ع�ض ��و الأكادميية الإ�س ��بانية
– الأمريكية للآداب والعلوم – بوغوتا( -كولومبيا).
عن جريدة القد�س العربي
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بيدرو بارامو – خوان رولفو
حسين الضو

“ كتابات ��ه املن�ش ��ورة جمتمع ��ة ال تتج ��اوز � ٣٠٠صفح ��ة،
لكنه ��ا كم ��ا �أعتقد متاث ��ل ما نعرفه م ��ن �أعم ��ال �سوفكل�س،
ع ��دد ًا وا�ستمراري ��ة” .ه ��ذا ما قال ��ه الروائ ��ي الكولومبي
احلائ ��ز عل ��ى جائ ��زة نوب ��ل ،جابريي ��ل غار�سي ��ا ماركي ��ز
ع ��ن املك�سيكي خ ��وان رولفو �صاح ��ب الرواي ��ة الوحيدة
“بي ��درو بارامو” .وع ��ن الرواية قال ماركيز �أنها عبّدت
طريق ��ه لبن ��اء رائعت ��ه “مئة عام م ��ن العزل ��ة” وادعى �أنه
ي�ستطي ��ع �س ��رد العمل ع ��ن ظهر قل ��ب ،وباملقل ��وب �أي�ض ًا.
وم ��ن يقر�أها يج ��د �أن ماركيز مل يكن يبال ��غ على الإطالق،
ِ�صرها -ي�صع ��ب الإم�ساك بها،
فه ��ي رواية -بالرغم م ��ن ق َ
وغزي ��رة فني ًا ومو�ضوعاتي ًا .وهي ال �شك تنتمي لروايات
الواحدة �أو الروايات اليتيمة التي ُكتبت ك�صرخة وحيدة
مدوي ��ة لك ّتابها وال زال �صداها ي ��رن يف الأو�ساط الأدبية
والنقدي ��ة ،مثل “ذهب م ��ع الري ��ح” و”احلار�س يف حقل
ال�شوفان” و”�صورة دوريان غراي” ،وعربي ًا “احلزام”،
وغريه ��ا الالتي فاقت �شهرتهم �شه ��رة م�ؤلفيها .وهنا دليل
ب� ��أن الإ�ضافي ��ة الثقافي ��ة احلقيقي ��ة للمكتب ��ة الأدبي ��ة هي
نوعية ولي�ست كمية.
ارتباط ا�سم ماركيز بخوان رولفو ي�ؤكد التوقع بالغرائبية
والواقعية ال�سحرية يف العمل .تلك الأجواء التي يتجاور
فيه ��ا ال�سري ��ايل بالواقع ��ي ،ويت�س ��رب ج ��زء م ��ن كليهما
باجتاه الآخر ب�شكل متزام ��ن .فالرواية تبد�أ باحت�ضار �أم
خوان بريثي ��ادو ،وتو�صيتها البنها �أن يرحل �إىل كوماال،
حيث يعي�ش �أب ��وه خوان بارام ��و ،و�أن يطالبه بتعوي�ض
ن�سيانه وعدم اهتمامه ل ��ه ولأمه .ولكن حني يلتقي خوان

ب�أح ��د الب ّغال�ي�ن� ،أبونديو ،ويو�صل ��ه �إىل كوماال ،يكت�شف
�أن بي ��درو بارامو قد مات من ��ذ �سنوات عديدة و�أن املدينة
كلها جمرد بقعة مهملة وقرية مهجورة تهيم فيها الأرواح،
فتب ��د�أ بعد ذلك رحلة خوان مع الأرواح التي تقطن البلدة،
والأ�ص ��وات التي تخرج من �شق ��وق واجلدران ،من خالل
�سرد ي�شبه احلقيقة واحللم والهذيان.
“من ي�شهد على ال�شاهد؟”
“من امل�ستحيل �أن نكذب املوتى”
تبادرت �إىل ذهني ه ��ذه االفتتاحية من رواية “تري�ستانو
يُحت�ض ��ر” لأنطوني ��و تابوك ��ي �أثن ��اء قراءت ��ي لـ”بيدرو
بارامو”� ،إذ ت�شكل ه ��ذه املقولة ركيزة رئي�سة يف �أ�سلوب
ال�س ��رد لدى رولف ��و من حيث زاوي ��ة النظ ��ر واملوثوقية،
فال�س ��رد متث ��ل يف ت�صوي ��ر حي ��وات الأرواح التي ت�سكن
املكان كم ��ا لو �أنها حية ،وجاءت على �أل�سن خمتلفة ب�شكل
متداخل وذات انتق ��ال “�شبحي” بني الأ�صوات ،ولهذا قد
يبدو �سف ��ر خوان للوهلة الأوىل مكاني ��ا �أو جغرافيا� ،إىل
كوم ��اال ،بينم ��ا يف احلقيق ��ة كان �سفره زمني ��ا عرب ذاكرة
وتاريخ تلك املدينة ،وما فعلته عائلة بارامو بها .و�أ�سلوب
ال�س ��رد يتنا�سب مع هذه الق ��راءة التاريخية للمدينة فجاء
متع ��دد الزواي ��ا لينق ��ل الأح ��داث ب�ص ��ورة بانورامي ��ة،
�أع�ضا�ؤها كانت ذكريات الأموات.
ت�شب ��ه ه ��ذه الرواي ��ة الكث�ي�ر م ��ن �أعم ��ال الأدب الالتيني
ذات ال�شخ�صي ��ات الكثرية واخل ��ط الزمني املبعرث ،حيث
مت�ضي احلبكة بخط متع ��رج ومت�صل ،تكون كل انعطافة
في ��ه حبكة ثانوي ��ة ب�شخ�صيات خمتلف ��ة و�أحداث يف زمن
خمتلف عم ��ا �سبق ،وبختام الرواي ��ة تكون هذه احلبكات
تامة ولكن متفرقة يف ذهن القارئ ،يحتاج لرتتيبها زمني ًا
لي�ستطي ��ع �س ��د الثغ ��رات التي ملّح له ��ا ال�س ��ارد ومل يقلها،
وتكوي ��ن وحدة مو�ضوعية ومعنى متما�سك .وبهذا تغيب
ال�شخ�صي ��ة الرئي�س ��ة ويك ��ون البط ��ل الوحيد ه ��و املكان
كوم ��اال -و�أن جمي ��ع الأح ��داث ال �أهمي ��ة له ��ا يف ذاته ��اوال حتت ��ل دور ًا �إال �إذا ك�شف ��ت جزء ًا من حقيق ��ة املكان �أو

�أفراده بالت�ساوي .ب ��ل حتى �شخ�صية بيدرو بارامو التي
ُنون ��ت الرواية بها والتي مل يك ��ن لها ثقل يف الرواية �إال
ع ِ
ب�سب ��ب �أثرها على كوماال ،مل تبد�أ ق�صته �إال يف املنت�صف،
ومل ُت�س ��رد �إال بع ��د �أن ت ��ويف خوان ودف ��ن يف كفن واحد
م ��ع دوروتي ��ا ،وبد�أت تروي ق�صة بيدرو ل ��ه ،بل �أن حدث
موت خ ��وان جاء �سريع ًا وغري م�ؤثر طامل ��ا ال�سرد م�ستمر
وال فرق بني الأحياء والأموات ،ال �سيما �إن كانت الأحداث
م�ستمرة يف االلتفاف وال�صب يف كوماال.
تك ��ون ثيمة الفق ��ر واحلال ��ة االجتماعية وق ��وة و�سيطرة
الطبق ��ة العلي ��ا ،ع ��اد ًة ،حا�ض ��رة يف الأدب الالتيني ك�أداة
ت�شري ��ح للواقع ال�سيا�س ��ي الفا�سد واالنح�ل�ال الأخالقي،
و�أن الدين ذات قابلية لال�ستغالل يف خدمة هذه ال�سيا�سة،
ولكن رولفو جمع ذلك كل ��ه و�أخذ به نحو خطوة �إ�ضافية،
حي ��ث َق َلب فكرة ارتب ��اط الدين بالفق ��راء ،وا�ستغالله لهم
واال�ستح ��واذ على �أمواله ��م و�إبقائهم فق ��راء ،وبدّل فكرة
“الدي ��ن للفق ��راء” لي�صب ��ح الدين للأغني ��اء .ومتثل هذا
املفه ��وم يف ال�صراع الداخلي ل�ل��أب رينتاريا وموقعه بني
الفق ��راء �أ�صحاب اخلطايا الب�سيطة والذين ال ي�ستطيعون
دفع ثمن �صكوك غفرانهم ،وبني الأغنياء �أ�صحاب اجلرائم
الكربى الذين ميلكون ثم ��ن غفرانهم وخال�صهم .وبقبول
الأب رينتاري ��ا اعرتافات الأغنياء ،يكون قد انت�صر للغنى
وال�ث�روة كقيمة علي ��ا� ،إذ ال ميك ��ن للدي ��ن �أن ي�ستمر دون
�أمواله ��م ،وعليه مل تك ��ن �أرواح ه� ��ؤالء املجرمون املوتى
تهي ��م يف زق ��اق كوماال كم ��ا الفق ��راء ،بل كان ��ت غائبة يف
الرواية لأنها يف نعيم اجلنة ب�أموالها.
يح ��دث �أحيان� � ًا �أن يكون اجلان ��ب املو�ضوعات ��ي معوِّ �ض ًا
للنق� ��ص يف اجلانب الفن ��ي ،والعك�س .ولك ��ن عندما نقر�أ
“بي ��درو بارام ��و” ف�إننا نرى �أن اجلان ��ب املو�ضوعاتي
واجلان ��ب الفن ��ي اجلم ��ايل مكم�ل�ان لبع�ضهم ��ا البع� ��ض،
حي ��ث ا�ستطاع خ ��وان رولفو من احلف ��ر عميق ًا يف ثيمات
متع ��ددة كالدي ��ن والذاك ��رة والعن ��ف واجلن ��ون والث� ��أر،
وب ��ذات اخلطاب الأدبي املغ ِّرب ال ��ذي �أراده ال�شكالنيون،

اخلطاب ال ��ذي ي�ستلب الكالم االعتي ��ادي ،ولكنه يف فعله
هذا �إمنا يبلغ بنا -ب�صورة تنطوي على مفارقة� -إىل متلك
التجرب ��ة متلك ًا �أعمق و�أ�شد امتال ًء و�صميمية� .إ�ضافة �إىل
اجلم ��ع ب�ي�ن متانة احلبكة وعم ��ق ال�شخو� ��ص بالرغم من
كرثته ��ا ،وك�أن الرواية متاثل الأعم ��ال امللحمية ال�ضخمة،
ولكن يف �أقل من � ٢٠٠صفحة ،وهذا ما يجعل هذه الرواية
تقارب العالمة الكاملة.
عن جريدة الريا�ض

«دفاتر» خوان رولفو ..نجت من نزعته الجارفة لتدمير المسودات والمخطوطات
الريس
شوقي ّ

يف ع ��ام � 1955ص ��درت للمك�سيك ��ي خ ��وان رولف ��و
روايت ��ه الثاني ��ة بعنوان «بيدرو بارام ��و» التي تدور
ح ��ول ال�شواغ ��ل والهواج�س االجتماعي ��ة والنف�سية
ل�س ��كان الأرياف بع ��د الثورة املك�سيكي ��ة .يومها كان
رولف ��و ،الذي تويف يف ع ��ام  1986م�صاب ًا ب�سرطان
الرئ ��ة ،يف الثامن ��ة والثالثني م ��ن عم ��ره ،ومنذ ذلك
الي ��وم انقطع نهائي� � ًا عن الكتابة رغ ��م �أن روايته تلك
الق ��ت جن ًاح ��ا منقط ��ع النظري ب�ي�ن الق ��راء والكتاب
والنقاد الذي ��ن اعتربوها من عي ��ون الأدب الأمريكي
الالتيني والعاملي.
لك ��ن تبني بعد وفات ��ه �أن رولفو مل يتوقف عن الكتابة
بع ��د �ص ��دور روايت ��ه ال�شه�ي�رة ،كم ��ا مل يتوق ��ف عن
الق ��راءة ،الت ��ي كانت �شغف ��ه الأول ال ��ذي ت�شهد عليه
مكتبت ��ه التي كان ��ت ت�ضم � 15ألف جمل ��د يف التاريخ
والهند�س ��ة والأدب واجلغرافي ��ا والأنرثوبولوجي ��ا،
والتي قال عنها�« :أكتب كاله ��واة و�أقر�أ كاملحرتفني».
مطالعاته تلك تركت لنا جمموعة كبرية من اخلواطر
املدون ��ة بالي ��د يف عدد م ��ن الدفاتر الت ��ي «جنت» من
نزعت ��ه اجلارفة �إىل تدمري امل�س ��ودات واملخطوطات،
والتي حتتفظ به ��ا العائلة جزء ًا م ��ن الأر�شيف الذي
ت�ش ��رف علي ��ه امل�ؤ�س�س ��ة التي حتم ��ل ا�سم ��ه ،والتي
ك�ش ��ف م�ؤخر ًا ع ��ن �أنه ��ا تتفاو�ض على ن�ش ��ر بع�ضها
م ��ع وكال ��ة «كارمن بال�سيل ��ز» ،الإ�سباني ��ة التي كانت
وراء ن�ش ��ر الأعمال الأوىل لكب ��ار الأدباء الأمريكيني
الالتينيني ،مث ��ل غار�سيا ماركي ��ز ،وفارغا�س يو�سا،
وخوليو كورتازار.
يف خواط ��ر رولف ��و املدون ��ة بخط ��ه الرفي ��ع املائ ��ل
بح � ٌ
�ث ومراجع ��ة يف الأدب الربازيل ��ي ،و�آخ ��ر يف
الأدب املك�سيك ��ي ،يرج ��ح �أنه ��ا تعود لأرب ��ع �سنوات
قب ��ل وفات ��ه ،و�أنها كان ��ت �آخر ما كتب ��ه .ويقول مدير
امل�ؤ�س�س ��ة ،فيكت ��ور خيميني ��ز� ،إن الأبح ��اث الت ��ي

�أجراه ��ا االخت�صا�صي ��ون الذي ��ن يراجع ��ون �أر�شيف
رولفو تبني �أن هذه املخطوطات هي تكملة لن�صو�ص
�سابقة ،منها مقدمة رواية للكاتب الربازيلي خواكيم
ماريا مات�ش ��ادو ،وحما�ضرة �ألقاها رولفو يف جامعة
هارفارد عام  1981حول الأدب املك�سيكي .و�ستكون
ه ��ذه الأعم ��ال ،الت ��ي �ست�ص ��در يف اخلري ��ف املقبل،
الأوىل الت ��ي ُتن�شر ل ��ه منذ ع�شرين عام� � ًا بعد �صدور
«ر�سائ ��ل �إىل كالرا» التي ت�ضمنت املكاتبات الغرامية
الت ��ي تبادلها رولفو يف �أربعين ��ات القرن املا�ضي مع
التي �أ�صبحت زوجته فيما بعد.
من ��ذ �ص ��دور روايت ��ه ال�شه�ي�رة «بي ��درو بارامو» ،مل
ين�شر رولفو �أي عمل روائي ،با�ستثناء ق�صة �صغرية
بعن ��وان «الديك الذهبي» يف �إح ��دى املجالت الأدبية،
ومع م ��رور ال�سن�ي�ن حت ��ول امتناعه ع ��ن الن�شر �إىل
�أ�سط ��ورة ،يف املك�سي ��ك وخارجه ��ا� ،ساه ��م ه ��و يف
تغذيته ��ا و�إ�ضفاء هالة من الألغ ��از والأ�سرار حولها.
وعندما �سئل مرة عن �سب ��ب توقفه عن الن�شر �أجاب:
«بع ��د وف ��اة الع ��م �سيلريين ��و مل يعد هناك م ��ن يق�ص
عل � ّ�ي �أجمل احلكاي ��ات» .لكن الع ��م �سيلريينو مل يكن
هو �صاحب املقاط ��ع ال�شاعرية ال�ساحرة التي و�صف
به ��ا رولفو عامل الأري ��اف املك�سيكي ��ة ،وال توقف هو
ع ��ن الكتاب ��ة .وكما يتبني م ��ن الأبح ��اث الأخرية يف
�أر�شيف ��ه ،انكب �سنوات عدة يف ال�ستينات على كتابة
رواي ��ة� ،أ�ش ��ار �إليه ��ا يف �إح ��دى املقابالت وق ��ال� :إن
�أحداثه ��ا «تدور يف زمن اال�ستعمار الإ�سباين وت�سرد
حي ��اة عائلة تعي�ش مع�ضل ��ة النف� ��س الب�شرية وتلج�أ
لكاهن ع�صبي املزاج ملعاجلتها».
مل يلتح ��ق رولف ��و باجلامع ��ة �س ��وى ب�ضع ��ة �أ�شه ��ر،
لكنه ُع ��رف بع�صاميته ع ��ن طريق املطالع ��ة الد�ؤوب
واكت�س ��اب املعرفة بدقة و�صرامة يف حني كان يك�سب
رزق ��ه بائع� � ًا متجو ًال ث ��م موظف� � ًا حكومي� � ًا .ويتبدى

تبح ��ره بو�ضوح يف مقاالت البح ��ث التي ن�شرها يف
الكث�ي�ر من املج�ل�ات املتخ�ص�ص ��ة واملحا�ضرات التي
�ألقاها حول �آداب الوالي ��ات املتحدة ،ويوغو�سالفيا،
واملج ��ر ،والبل ��دان الإ�سكندنافي ��ة ،وبخا�ص ��ة ح ��ول
الأدب الربازيل ��ي� .أما اطالع ��ه الوا�سع والعميق على
الأدب املك�سيكي ،فقد جعل منه مرجع ًا يخ�شاه الكتاب
والنقاد على ال�سواء.
كان رولفو ي ��ويل اهتمام ًا خا�ص ًا بال�شعوب الأرومية
وبطقو�سه ��ا ومعتقداتها ،وبعالق ��ة الإن�سان بالأر�ض
والطبيعة .وكانت �شخ�صيات رواياته نادرة احلركة،
يكتف ��ي بدفعها �إىل التفك�ي�ر والتذك ��ر والإف�صاح عن
خماوفها وغ�ضبها وحقدها وندمها.
ي ��روي غار�سيا ماركي ��ز يف مذكراته ما يل ��ي�« :صعد
�صديق ��ي �آلف ��ارو موتي�س �سالمل الطبق ��ات ال�سبع يف
املبن ��ى الذي �أ�سك ��ن فيه حام ًال حت ��ت �إبطه حزمة من
الكت ��ب �أخذ �أ�صغره ��ا وناولني �إياه ثم ق ��ال �ضاحك ًا:
اق ��ر�أ ه ��ذه الرواية وتعل ��م! كانت تل ��ك رواية (بيدرو
بارام ��و) الت ��ي مل تغم� ��ض عين ��اي تل ��ك الليل ��ة قب ��ل
االنته ��اء م ��ن قراءته ��ا الثاني ��ة .من ��ذ قراءت ��ي رائعة
كافكا (امل�سخ) يف بي ��ت الطالب الذي كنت �أ�سكنه يف
بوغوت ��ا مل �أ�شعر مبثل االنفع ��ال الذي �شعرت به تلك
الليلة».
ويق ��ول الأرجنتين ��ي خورخ ��ي لوي� ��س بورخي� ��س:
«(بي ��درو بارام ��و) م ��ن �أف�ض ��ل الرواي ��ات الأمريكية
الالتيني ��ة ،ال ب ��ل العاملي ��ة»� .أم ��ا الكاتب ��ة واملفك ��رة
الأمريكي ��ة �سوزان �سونتاغ فق ��د كتبت يف �آخر بحث
�أدب ��ي طوي ��ل ن�شرته قبي ��ل وفاتها يف فرن�س ��ا تقول:
« ...لي�س ��ت رواي ��ة (بي ��درو بارام ��و) من قم ��م الأدب
العامل ��ي فح�سب ،بل من �أك�ث�ر الكتب ت�أثري ًا يف القرن
الع�شرين».
عن ال�شرق االو�سط
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بيدرو بارامو..
الكتابة بال بوصلة
هاله ابوليل
على الأرجح قد ت�صادفك يف �أغلب واجهات املعار�ض �أغلفة
حتم ��ل �أرقاما لرواي ��ات حديثة  ,فتتعجب فم ��ا الذي يعنيه
الكاتب من �إ�ستخدام هذه الأرقام !!!
جميعن ��ا يع ��رف لعن ��ة الرق ��م � 666ألي�س كذل ��ك !!! وملن ال
يع ��رف ن�شري لتل ��ك ال�سل�سلة م ��ن الأفالم ,الت ��ي جعلت من
الرقم الثالث ��ي  , 666مقرونا بالتمرد ال�شيطاين ,حتى �أن
بع� ��ض الن�سوة  -اللواتي لديه ��ن قابلية عالية للإيحاء  ,قد
تتفقد ر�أ�س طفلها  ,لئال يكون مو�صوما بهذا الرقم امللعون
لأنه رمز لل�شيطان.
ولك ��ن ه ��ذا الأم ��ر  -تع ��دى تل ��ك اخلزعب�ل�ات والنبوءات
القائمة
عل ��ى عامل غرائبي من امليتافيزيقا ال�ل�ا ورائية ,لي�صل �إىل
نوع من املغامرة الأبداعية التجريبية يف الأدب والفن.
�أما كيف حدث ذلك !! فما عليك �سوى قراءة رواية عولي�س
لتع ��رف كيف ا�ستغل “جوي�س” معرفت ��ه بـ مدينة “دبلن”
و�إ�ستخدام ��ه لقامو� ��س توما� ��س يف ذك ��ر حقائ ��ق كثرية.
مث ��ل ذكر قائم ��ة ب�أ�سم ��اء امل�شرتكني يف �سب ��اق الدراجات
يف حديق ��ة فونيك� ��س كمث ��ال على نف�س درجة م ��ن التفاهة
واحلم ��ق .فقد كان ف ��ن املل�صقات يف تلك الأي ��ام �ضربا من
البداهة واحلمق معا.
و�أن كان هن ��اك تربي ��رات لإ�ستخ ��دام فن املل�صق ��ات هذا -
و�إقحام ��ه ب ��كل تل ��ك الفجاجة يف امل�ت�ن ال�س ��ردي الروائي
 ,كمظه ��ر م ��ن مظاهرالتجدي ��د الت ��ي و�صف ��ت حينه ��ا -
ب�إعتبارها �إنتفا�ض ��ة غري �إعتيادية يف عامل الأدب .وب�شكل
�أك�ث�ر تف�صيال عما كونه قد قيل بو�صفه جاء لإزالة الفجوة
القائمة بني الأدب والواقع.
فه ��ل من مكت�سبات الواق ��ع �,أن تظهر روايات حتمل �أرقاما
فقط !!!
الميكن ��ك ب� ��أي حال معرفة �إختي ��اره لذلك الرق ��م �أو ذاك �إلآ
بق ��راءة ذلك العم ��ل و �إكت�ش ��اف املغزى املختب� ��أ يف متاهة
العم ��ل الروائ ��ي ,ورمبا اجلدير بالذك ��ر � ,أن ن�شري لرواية
الأدي ��ب ال�س ��وداين “ام�ي�ر ت ��اج ال�س ��ر” املع ّنون ��ة برق ��م
( - )366الفائزة م�ؤخرا بجائزة كتارا للروايات املن�شورة
,لتكت�ش ��ف �أن املق�ص ��ود بالرق ��م  ,جمموع ع ��دد الر�سائل -
الت ��ي كتبه ��ا البط ��ل ملع�شوقت ��ه اخلرافية الت ��ي ظهرت ملرة
واح ��دة و�أختف ��ت ,ولكنه ��ا بقي ��ت يف ذاك ��رة البط ��ل طول
م�س�ي�رة رحلته على م ��دار تلك الأي ��ام منقو�ش ��ة بالر�سائل
التي ال ت�صل لأحد
,,ه ��ذه واحدة م ��ن الروايات ولك ��ن هناك رواي ��ات كثرية
حتم ��ل �أرقاما هي الأخ ��رى ,مثل رواي ��ة الروائي امل�صري
ال�شاب “ �أحمد مراد والتي جاءت بعنوان “»1919
وهن ��اك رواية للأديب امل�صري �أحمد خالد توفيق وغريهم
وهذا لي�س مب�ستغرب ,فالتقليعة هذه قدمية جدا.
فقد �صدرت رواية جل ��ورج �أورويل �سنة  , 1949بعنوان
يتق ��دم زمنه لثالث عقود ونيف  -رواية الدي�ستوبيا و�أدب
املدين ��ة الفا�س ��دة والتي ج ��اءت بعن ��وان  ))1984والتي
ب ��ات تقليده ��ا يف ع�صرنا احلايل حا�ضن ��ة خ�صبة و حربا
لل�سرقات الأدبية مثلما ح�صل يف �إتهام الروائي اجلزائري
“وا�سيني الأعرج” لإحدى مواطنيه  ,باتهامه ب�سرقة عمله
املع ّنون ب , 2084علما �أن كال العملني مل ي�صدرا بعد !!!
فلم ��ا كل هذه التقاليع ! التي تع ��دت الأرقام لتتبنى الرموز
والأحرف �أو ال�صفات.
فق ��د ب ��ات يف حكم املنته ��ي  -منحنى تبني الرم ��وز �,شيئا
مق�ص ��ودا لذات ��ه عن ��د ت�ألي ��ف العم ��ل الأدب ��ي و كن ��وع من
�إ�شكالي ��ة احلي ��اة الت ��ي م ��ا فت� ��أت تبح ��ث ع ��ن التجدي ��د
والتحديث كما يحلو للبع�ض تف�سريه
�أع ��رف �أن هذا الكالم قدمي جدا ولكن بعد �أن �صار الأن�سان

ً
مهم�ش ��ا وعبارة عن رق ��م يف قائمة الإح�ص ��اء الوطني فقد
جاءت الرواي ��ة كمتنب�أ ملا �سيح�صل وم ��ا �سوف يحدث يف
الأيام الالحقة
�إنه ��ا ت�ست�شرف معن ��ى امل�ستقبل الغام� ��ض وحتاول متهيد
طريق الوعورة للأيام القادم ��ة ,حيث �سي�شق امل�سري نحو
م ��ا ي�سم ��ى بوحداني ��ة الب� ��ؤرة الكوني ��ة التي م ��ن �سماتها
غي ��اب التفا�صيل الإن�سانية و�شي ��وع ال�ضباب الكثيف على
احلقائق.
ل ��ذا مل يعد عجيبا �أن تق ��ر�أ رواي ��ة  -كل ابطالها عبارة عن
رموز.فال�سيد (�ص) قابل الفتاة اجلميلة والر�شيقة الليدي
(� ��س) يف مقهى تزين الفتته بعن ��وان رقمي م�سمى ()666
يق ��دم م ��ادة رخي�صة م�شبع ��ة بنكه ��ة الأوك�سج�ي�ن الفا�سد
مكتوب عليها  H2O2ي�ستطي ��ع بها ال�سيد (�ص) �أن يدلل
به ��ا �صديقته يف تلك الأم�سية.فه ��ذا الت�شظي والإحماء يف
التعري ��ف و�إعطاء الأ�سماء قيمتها هي تقنية روائية قدمية
,وجدت مريديه ��ا بكرثة وال جمال حل�ص ��ر الروايات التي
هم�شت ابطالها ب�إعطائهم رمز �أو رقم �أو ا�سم من ال ا�سم له
مثل رواي ��ة الروائي العراقي “احمد ال�سعداوي “ الفائزة
باجلائ ��زة العاملي ��ة للرواي ��ة العربية  -البوك ��ر – الن�سخة
العربية،حي ��ث �أطلق على البطل ا�سم “ال�ش�سمة “اللي �شو
ا�سمه  -كم�سخ يظهر يف �سماء بغداد من �أ�شالء خماطة من
�ضحايا التفجريات.
ومل ي�ستق ��م احل ��ال بع ��د  ,فتحول ��ت عنا�ص ��ر الق� �ّ�ص �إىل
جماهي ��ل ورموز جمهول ��ة ,وامتلأت الرواي ��ات ب�صفحات
بي�ض ��اء تطلب �ضمنيا من الق ��ارىء �أن ميلأها  ,ب�إعتبار �أن
القارىء �صار �شريكا يف الكتابة الروائية.ف�صار املكان يف
الرواي ��ة جمه ��ول الهوية �أما الزمان فغ�ي�ر معروف و رمبا
تك ��ون الرواي ��ة بال �شخ�صي ��ات �أو �أن البطل ه ��و املتحدث
الوحيد عن �شخ�صي ��ات ال تتكلم �أو �شخ�صيات ميتة ي�سمع
�صداه ��ا ,و ال تع ��رف مع م ��ن يتكلم  ,وطبعا ه ��ذا ال يندرج
حت ��ت ب ��اب العبثي ��ة ،ب ��ل العبثية املق�ص ��ودة بح ��د ذاتها ,
فال ��راوي يف هذا العمل واعيا ملا يق�ت�رف من عملية �شطب
ل ��كل �أركان اجل�سم الروائي وعنا�ص ��ره الثابتة التي يقوم
عليه ��ا البن ��اء ال�س ��ردي للعمل كم ��ا عهدن ��اه و تعلمناه يف
ال�صف الرابع حتديدا  ,فجاءت حركات التجديد مباجاءت
بحج ��ة حماربة القدمي �أو بحجة �إظهار اجلماليات الكامنة
بالإختالف �أو بحجة من ال حجة له
فقط هكذا يحدث الأمر وكفى.
فامل�ؤل ��ف كما �أراه  -يقف على �أط�ل�ال تلك الهياكل القائمة ,
من�سجما بذلك الق�صف لأب ��راج ما ي�سمى �أركان الرواية –
التي كانت قائمة يوما ما  ,فيوغل بها تدمريا.
�إن ��ه يريد حقا �إن ي�ستمت ��ع ب�شظايا التدمري� ,إنه ينزع نحو
�ساديته يف �إحداث ما ي�سمى بخلخلة جمرة الكون الروائي
 ,لي�ص ��رح �إنه لي�س بذات الإن�س ��ان النمطي الذي تعرفونه
ب ��ل ي�ستطي ��ع �أن يغ�ي�ر م ��ن واقع ��ه مب ��ا ي�سم ��ى باحلداثة
العبثي ��ة �أو عبثي ��ة احلداث ��ة �,,سي ��ان هكذا كتاب ��ة عبثية ,
غارق ��ة يف ال�شتات و املنفى والإغرتاب وال�ضياع قد تكون
عن ��وان لع�صر تفتت قلبه حزن ��ا على عامل يخلو من العدالة
وامل�س ��اواة  ,فلما تبق ��ى الرواية على ح ��د علمه  -حمافظة
عل ��ى ن�سيجها ال ��ذي ال ي�صنع �س ��وى ثوبا واهي ��ا ال يكفي
للإ�ستدالل على ع�صر ال معنى له.
م ��اذا تعني ان تق ��ر�أ رواية وتن�س ��اق يف قرائته ��ا و�أنت ال
تع ��رف يف ار�ض ه ��ي ,وال يف �أي زمان  ,حتى �إنك ال تدرك
�أي ��ن كنت وكيف و�صل ��ت لتلك ال�صفح ��ة ,ورمبا ت�ستوقفك
لف�ت�رة  -مثابرت ��ك لكيفي ��ة موا�صلت ��ك وا�ستدارج ��ك لتل ��ك
اللحظة.
نع ��م ,قد ت�أخ ��ذك �إىل حيث ال تعلم وك�أنك تعل ��م �إنك ال تعلم
�إن ��ك �ضائ ��ع ال حمال ��ة  ,لي�س ه ��ذا فقط بل كون ��ك م�ستمتع
ب�ضياعك.
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ح�سنا  ,,,هل ا�ستمتعت يوما ب�ضياعك؟
كم مرة اختفيت حتت ال�سرير انتظارا ملتعة الك�شف عنك؟
حقا هذا ما يح�صل ع ّد اىل طفولتك قليال
هذا الربي ��ق الذي يظهر من عيني ال�صغ ��ار �أثناء ايجادهم
وه ��م خمتبئني حتت الغطاء يعادل تلك املتعة  ,و�أنت غارق
يف رواي ��ة بال زمن وال مكان وال حتى �شخ�صية قائمة بحد
ذاتها بل رمبا تكون �أ�شالء حليوان �أو �إن�سان
فلي� ��س هن ��اك �شخ�صي ��ة حموري ��ة ت�ستطي ��ع �أن ت�س�أله ��ا /
عذرا� ,,أين �إنت !!!
فال ترد عليك
فت�صيح جمددا :ماذا بعد
ثم ب�صوت اعلى قليال
عذرا  ,ماذا يحدث هنا
فرتد عليك � -أخريا  ,بجالفة:
�أن كان ال يعجبك ,,غادر.
هكذا بكل ب�ساطة يتم طردك
ولكن ��ك يف �أعماقك تعرف �أن وراء تل ��ك ال�شخ�صية النزقة,
�شخ�صية ت�ستحق احل�ضور والإ�صغاء والتعاطف  ,رمبا
ولكن ��ك ال تغ ��ادر م�ست�سلم ��ا كم ��ا تري ��د منك ،لأن ��ك تعرف
م�سبق ��ا �إن ��ه �صوتك املري�ض .الذي يبح ��ث عن عالج خارج
تلك احلدود امل�ألوفة ,وبكونك م�ستمتعا بكل هذه الفو�ضى
ورمب ��ا كل هذا �سي�صادف ��ك ب�شكل �أكرث �أو اق ��ل تقريبا عند
ق ��راءة رواي ��ة “ بيدرو بارامو” – رواية بال ا�صوات  ,من
قال ذلك!!!
بل هي كلها ا�صوات ,
رمبا بال كائن موجود
,من قال ذلك !!!
بل يوج ��د �صاح ��ب ال�شخ�صي ��ة الوحيدة الت ��ي جعلت من
العمل يقف على عمود واحد �,أما كيف مل ينهار
فذلك قطار لع�صر �صار مي�شي بال �سكة
�أما من �أين ت�أتي الأ�صوات
فهذا لي�س من �ش�أنك
امل�ؤلف يختفي بتاتا وال وجود له  ,فقط �صوت �أو �أ�صوات
للبط ��ل والأم ��وات  ,وحدي ��ث هام� ��س و�صم ��ت وثرثرة ال

ي�سمعها �أحد �سواك.
ه ��ل فك ��رت يوم ��ا ان تفهم “ خ ��وان رولفو “ كي ��ف يفكر “
وكي ��ف كتب ه ��ذه املخطوط ��ة العبثي ��ة ! اميك ��ن �أن يكون
كاتبه ��ا واقعا حتت ت�أثري ع�ش ��ر فناجني من الفودكا �أو كان
واقعا يف حالة من الو�سن ما بني اليقظة و النوم.
�أم �أن الأم ��ر  -وان كان ب�ل�ا بو�صل ��ة  ,فه ��و مرت ��ب ومنظم
وعفوي وجميل.
�أمل يقال �أن اجلمال يكمن بالعادي وامل�ألوف والطبيعي !
فف ��ي روايته ال�شه�ي�رة والوحي ��دة هذه  ,ي�ضعن ��ا “خوان
رولف ��و” حتت كتابة روائية بال بو�صل ��ة وك�أنك ت�سبح يف
القمر بال جاذبية وال ثبات.
 .مت تهمي� ��ش كل �شيء ,الرواي ��ة تدور �ضمن دوائر الإبهام
وال�شخ�صي ��ة تتح ��دث مع �أم ��وات  ,كل �شيء ق ��امت وعبثي
و�سوداوي.
يق ��ول “خ ��وان رولف ��و” �صاح ��ب ه ��ذا العم ��ل الوحي ��د و
العبث ��ي اجلميل – �صوت  -امليّت املنع�ش وقيامة الأموات
و�أ�ص ��وات املا�ض ��ي الآتية بح�شرج ��ات ال�سن�ي�ن� ,إنه كتب
روايت ��ه الوحي ��دة  -امل�ؤ�س�س ��ة حلداثة الرواي ��ة الالتينية
 ,بداف ��ع زيارت ��ه لقريت ��ه ومرت ��ع طفولته ,بع ��د �أن هجرها
ثالث�ي�ن عام� � ًا ،فع ��اد �إليه ��ا ليجده ��ا طل�ل ً�ا ،تل ��ف الوح ��دة
�شوارعه ��ا ودياره ��ا ،وال يعمّره ��ا �س ��وى حفي ��ف �شبحي،
حفيف �أ�شجار الكازورينا تع�صف بها الريح.
بب�ساطة ,هكذا ولدت هذه الرواية ت�أ�سي�سا مل�سرح ال�صوت
العبثي الوجودي مع قليل من الغمو�ض بنكهة الذهاب �إىل
حياة �أخرى مندثرة.
بب�ساط ��ة �أخرى  ,كلمة غري ��ب و وحيد ومت�شظي و تائه.و
رمب ��ا تكون عب ��ارة التحذير يف مذك ��رات” غابو “التي مت
اعطائه ��ا لوالدته ,عندم ��ا قيل لها �أن تبح ��ث عن ولدها يف
املكتبة.
«�إحذري.كلهم جمانني «
تكفي لإ�سدال ال�ستارة عن كل ما يحدث
و لهذا يحدث الأمر اجلميل ,ك ّله.
عن احلوار املتمدن
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خوان رولفو ..كذبة (بيدرو بارامو)
القراء
التي ّ
صدقها ّ
علي حسين

“ يف �شهر مار�س من عام  1954ا�شرتيت دفرت ًا مدر�سي ًا
ودوّ نت الف�صل الأول من رواية كانت قد ت�ش ّكلت �صورتها
يف ر�أ�س ��ي منذ �سنت�ي�ن� ،أجهل حتى الآن م ��ن �أين خرجت
كل تل ��ك الته ّي�ؤات الت ��ي �ضمتها (بيدرو بارام ��و) .كما لو
علي .بغت ��ه يف و�سط ال�شارع،
�أن �شخ�ص� � ًا م ��ا كان يمُ ليها ّ
كان ��ت تخطر يل فك ��رة ف�أدونها يف وريق ��ات خ�ضر وزرق
الل ��ون» ،كانت ه ��ذه العبارة ق ��د قالها الروائ ��ي املك�سيكي
خوان رولفو وهو ي�شرح لأح ��د ال�صحفيني الطريقة التي
كتب بها روايته ال�شهرية والوحيدة (بيدرو بارامو) التي
�شكلت عالمة فارقة يف رواية �أمريكا الالتينية ،و�أ�صبحت
�أعجوبة �أدبية يتح ��دث عنها اجلميع من ماركيز الذي قال
�إن خ ��وان رولف ��و ا�ستطاع بـ � 150صفح ��ة �أدبية فقط� ،أن
يجل� ��س �إىل جان ��ب �سوفوكلي�س عل ��ى عر� ��ش الأدب� ،إىل
يو�س ��ا ال ��ذي و�صفه ��ا بال�صفع ��ة ،م ��رور ًا بفوينت�س الذي
كت ��ب�« :إن بي ��درو بارام ��و هي اخلي ��ط ال ��ذي يقودنا �إىل
رواي ��ة �أمري ��كا الالتيني ��ة اجلدي ��دة» .فيم ��ا �أر�س ��ل بابلو
ن�ي�رودا ر�سال ��ة للكات ��ب يُبدي فيه ��ا �إعجاب ��ه ال�شديد بها،
وو�صفه ��ا بورخ�س ب�أنه ��ا واحدة من �أهم مئ ��ة عمل �أدبي
�أنتجتها الب�شرية يف تاريخها.
يتذك ��ر ماركي ��ز �أن ��ه و�ص ��ل �إىل املك�سي ��ك لأول م ��رة ع ��ام
 ،1961وهن ��اك ا�ستج ��اب لطل ��ب �صديق �أن يق ��را رواية
بيدرو بارامو ،ومل ينته منها حتى �أعاد قراءتها مرة ثانية
بنف�س اليوم ،بعد ذل ��ك قال ل�صديقه الآن ا�ستطيع �أن �أعيد
تردي ��د الرواية كاملة ،من البداية �أو من النهاية ،وي�ضيف
�صاح ��ب مئة ع ��ام من العزل ��ة� :إن «خوان رولف ��و �أعطاين
الطريقة التي �سعيت بها ملوا�صلة كتبي».
عندم ��ا ن�شر خ ��وان رولفو روايت ��ه (بي ��درو بارامو) عام
 ،1955تلق ��ى بع� ��ض الإ�شع ��ارات الفات ��رة م ��ن النا�ش ��ر،
الطل ��ب عليه ��ا قلي ��ل ،ومبيعاته ��ا ال ت ��زال �سيئ ��ة .امل�ؤلف
جمه ��ول مل ين�شر من قبل �سوى جمموعة ق�ص�صية واحدة
ه ��ي (ال�سه ��ل يح�ت�رق) قب ��ل �سن ��وات م ��ن رواي ��ة بيدرو
�سترتج ��م �إىل  60لغة
بارام ��و ..لكنها بعد �سن ��وات قليلة
َ
وتباع منها �أكرث من ع�شرة ماليني ن�سخة.
ول ��د خ ��وان رولف ��و ع ��ام  1917يف �سايوال� ،إح ��دى �أفقر
مناط ��ق املك�سيك ،جاف ��ة و�شبه خربة ،ن ��زح معظم �سكانها
فرار ًا من الث ��ورات واحلرائق والت�صحّ ر ،ومن بقى هناك
يعي� ��ش يف ظروف �إن�سانية غاي ��ة يف ال�سوء .ويف مقابلة
�صحفي ��ة معه ي�ص ��ف طفولته ب�أنه ��ا كانت �صعب ��ة للغاية،
حي ��ث كان �سكان مدينته يعانون من ق�سوة الطبيعة وظلم
الفق ��ر و�إهم ��ال ال�سلط ��ات ،ومع ه ��ذا فهم قابع ��ون هناك،
هام ��دون مثل ما يحي ��ط بهم من �أ�شي ��اء ،مذعنون لقدرهم
يف انتظ ��ار امل ��وت ،مثلما �ص ��وّ ر �أحواله ��م يف جمموعته
الق�ص�صية (ال�سهل يح�ت�رق) .عندما كان يف ال�ساد�سة من
عمره ،قتل والده عل ��ى يد ّ
قطاع طرق ،بعد عامني ،توفيت
والدت ��ه بع ��د معاناة م ��ع ق�ص ��ور يف القلب .تلق ��ى تعليمه
يف دار للأيت ��ام ،ترك ��ت ه ��ذه ال�سنوات يف نف� ��س ال�صبي
ذكري ��ات ال ُتن�سى« :م ��ا تعلمته كان االكتئ ��اب ،كانت فرتة
من الفرتات التي عانيت فيها من وحدة قا�سية و�أ�صابتني
بحال ��ة م ��ن االكتئ ��اب مل �أُ�ش � َ�ف منه ��ا حت ��ى يومن ��ا هذا».
وجند ُه يف ق�صته (فقراء حد ال�ضياع) يكتب« :من الع�سري
ِ
�أن تنمو و�أنت ت ��درك �أن ال�شيء الذي ميكن �أن تت�شبث به
ج ��ذورك قد مات» .عندم ��ا �أنهى الدرا�س ��ة الإعدادية انتقل
�إىل مك�سيك ��و �سيتي ليدر�س القان ��ون ،وهناك �سيعمل يف
الكث�ي�ر من امله ��ن ،موظف يف دائ ��رة قانوني ��ة ،باحث يف
معه ��د لدرا�سة �أحوال ال�سكان الأ�صلي�ي�ن ،وكيل هجرة ثم
كات ��ب �سيناريوه ��ات �أفالم ،يف ع ��ام  ،1980يتم انتخابه
ع�ضو ًا يف الأكادميية املك�سيكية للأدب .تويف يف مك�سيكو

�سيتي يف  6يناير  ،1986بعد �إ�صابته ب�سرطان الرئة.
تب ��د�أ رواية (بي ��درو بارامو) مع خ ��وان بري�سيادو ،وهو
ي ��روي رحلة قام بها �إىل قرية كوماال م�سقط ر�أ�س والدته،
التي توفيت م�ؤخر ًا وطلبت منه العثور على والده ،بيدرو
بارام ��و ،وبينما يقرتب م ��ن القرية يتع ��رف على �شخ�ص
ا�سم ��ه (�أبونديو) ،يُخربه يف ما بعد �أنه ابن بيدرو �أي�ض ًا،
و�أن والدهم ��ا قد مات منذ وقت طويل .عندما ي�صل خوان
بري�سيادو �إىل القرية يجدها مهجورة.
 م ��اذا قل ��ت يل عن ا�س ��م هذه القرية الت ��ي تبدو هناك يفالأ�سفل؟
 �إنها كوماال يا �سيدي �أ�أنت مت�أكد من �أنها كوماال؟ مت�أكد يا �سيدي. -وملاذا تبدو كئيبة هكذا؟

 �إنه الزمن يا �سيدي.وهن ��ا يبح ��ث ع ��ن ام ��ر�أة تدع ��ى دون ��ا �إدفيغز بن ��اء على
تو�صي ��ة �أبوندي ��و ،ويجده ��ا يف من ��زل ق ��دمي .تخربه �أن
�أ�ص ��وات املوتى ميكن �سماعها يف كوم ��اال ،وتعرتف �أنها
تع ��رف �أن ��ه قادم ،حي ��ث �أر�سل ��ت والدت ��ه له ��ا ر�سالة رغم
موته ��ا .بعد ذل ��ك تخرب خوان ع ��ن طفولة �أم ��ه وتبلغه �أن
�أبوندي ��و ق ��د م ��ات منذ زم ��ن طوي ��ل .ونكت�ش ��ف �أن رحلة
البح ��ث عن الأب ل ��ن تقود خ ��وان يف نهاية الأم ��ر � اّإل �إىل
مدينة �أ�شباح ،و�أن خوان الذي يطالعنا منذ بداية الرواية
باحلدي ��ث عن �سب ��ب قيامه برحلة البح ��ث� ،سوف يتوقف
عن �إخبارنا مبا يحدث له يف منت�صفها لأنه �سيموت خالل
رحلت ��ه� ،سيم ��وت خلوف ��ه مما يكت�ش ��ف يف املدين ��ة« :لقد
بات ��ت مدينة �أ�شب ��اح ،وكل الكائنات الت ��ي �سيلتقيها هناك
لي�س ��ت يف حقيقته ��ا �س ��وى �أ�شباح يالحقون ��ه بحكاياتهم
و�شكاواه ��م ه ��م الذين كانت ل ��كل منهم حكاي ��ة مع بيدرو
بارامو»� .أما بقية احلكاية والتي تلي موت خوان املفاجئ
فرتويه ��ا لن ��ا دوروتي ��ا ،مت�سول ��ة القرية الت ��ي عندها كل
حكاي ��ات القرية وما حدث فيها قبل موت بيدرو ،ول�سوف
نع ��رف من خالل دوروتي ��ا� ،أن بيدرو وقري ��ة كوماال كانا
�شيئ� � ًا واح ��د ًا ،و�سنع ��رف �أن بي ��درو بارامو ينتم ��ي �إليه
عدد كبري من �س ��كان القرية برابطة البنوة .فهو �أقام عدد ًا
كب�ي�ر ًا من العالقات مع ن�ساء �أجننب له عدد ًا ال يح�صى من
�أبن ��اء ،و�سنتع ��رف خ�ل�ال الرواية على ثالث ��ة منهم ،ف�إىل
جانب بيدرو ،هناك ال�سائق ميغيل ،ولدينا �أي�ض ًا �أبونديو
مارتيني ��ث الأ�ص ��م قلي ��ل ال ��كالم .و�صحي ��ح �أن �صفح ��ات
الرواية التي ال تتجاوز الـ � 150صفحة ،تزدحم بعدد كبري
م ��ن ال�شخ�صيات الثانوية �إىل جان ��ب تلك الرئي�سية .ومع
ه ��ذا ،ف�إن اال�سم الذي يع ��ود �إلينا يف كل فقرة و�أخرى هو
ا�سم (بيدرو بارامو) الذي نتابع حكايته منذ طفولته حتى
حلظ ��ة موته ،وكيف ا�ستطاع �أن يتحكم بالقرية و�سكانها،
فق ��د حوّ َلته خيباته يف احلب وانهماك ��ه يف �إقامة عالقات
جن�سي ��ة حت ��ى م ��ع ن�س ��اء ال يبايل ب� ��أن يع ��رف �أ�سماءهن
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ت ��ارك ًا عند كل واح ��دة منهنّ ابن ًا لن يق ّي� ��ض له �أن يتعرف
�إلي ��ه �أب ��د ًا .فهو بع ��د كل �شيء منهمك يف بن ��اء هذه البلدة
التي ا ّتفق مع الثوار حني و�صلوا �إىل احلكم �أن يكون هو
راعيه ��ا وحاكمها ،وبالتايل املتحكم ب ��كل �شيء ،ما يجعله
يف�س ��ر بالطبع كون قرية
متحكم� � ًا يف م�صريه ��ا .وهذا ما ّ
كوم ��اال قد مات ��ت بعد موت ��ه وحتولت �إىل مق�ب�رة كبرية،
ه ��ي تلك الت ��ي يكت�شفها خ ��وان يف نهاية رحل ��ة بحثه عن
ذلك الأب الذي يبدو يف نهاية الأمر وك�أنه �أحد �شخ�صيات
الإلياذة �أو الأودي�سة.
عام � 2000أجرت �صحيفة (البايي�س) الإ�سبانية ا�ستفتاء
لت�سمي ��ة �أعظم رواي ��ة ُكتب ��ت يف �أمريكا الالتيني ��ة .فكان
الفائ ��ز هو خوان رولفو وروايت ��ه (بيدرو بارامو) ،وكان
�أحد �أبرز امل�صوّ تني غابريل غار�سيا ماركيز.
يف الع ��ام � 1974أج ��اب رولفو حول �س� ��ؤال ملاذا ال يكتب
رواي ��ة جديدة قائ ًال« :لأنّ الع ��م ثيلرينو قد مات ،وهو من
كان يلقنن ��ي الق�ص�ص .كان مي�شي معي وهو يتحدث ،كان
كذاب ًا كبري ًا» ،ثم ي�ضي ��ف« :بالن�سبة يل ،كثري ًا ما انتقدين
�أبن ��اء بلدي لأنن ��ي �أحكي �أكاذيب ،وال �أكت ��ب حكايات� ،أو
�أن كل م ��ا �أقول ��ه �أو �أكتبه ،يقولون ،مل يح ��دث قط ،وهذه
حقيق ��ة ،ف� ��أول م ��ا يعنيني ه ��و اخلي ��ال ،وداخ ��ل الثالث
نق ��اط التي ذكر ُتها �سلف� � ًا يتقدم اخلي ��ال املتجول ،اخليال
الالنهائ ��ي ،اخليال بال ح ��دود ،وعلين ��ا �أن نك�سر احلاجز
الذي يغلق الدائرة ،فثمة باب ،ال بد �أن هناك باب ًا للهروب،
وم ��ن خالل ه ��ذا الباب يجب �أن نت�س ��رب ،يجب �أن نهرب،
هناك يظهر �شيء �آخر ي�سمى باحلد�س ،احلد�س ي�ؤدّي بي
للتفكري يف �أن �شيئ ًا مل يحدث ،لكنه يحدث �أثناء الكتابة».
يف معظ ��م املقاب�ل�ات التي �أُجريت مع ��ه كان رولفو يقول:
هاو �أكتب عندما ت�أتيني
«ل�س ��ت كاتب ًا حمرتف ًا� ،إنني جمرد ٍ
الهواي ��ة» .وعندما ي�س�أله �أحد مواطنيه بعد �أن ا�ستمع �إىل
واحدة م ��ن حما�ضراته« :كيف �أ�صبح ��ت كاتب ًا؟» ،يجيب:
«كن ��ت �أبحث عن اله ��دوء» ..وقد عا�ش رولف ��و �سنواته الـ
 69ال يهت ��م بال�شه ��رة و�إنمّ ا يبحث عن اله ��دوء ،حتى �أنه
كان معروف� � ًا بعدم الر ّد عل ��ى ر�سائل معجبيه ويجد حرج ًا
يف املنا�سب ��ات االجتماعي ��ة ،ودائم� � ًا م ��ا ُي�شاهَ ��د جال�س� � ًا
لوحده يقر�أ يف كتاب .عندما ن�شر روايته (بيدرو بارامو)
م ّرت �سنوات دون �أن ُ
ين�شر ق�صة ق�صرية �أو رواية جديدة
�أخ ��رى ،وعندم ��ا ُ�سئ ��ل ذات يوم ع ��ن جديده ق ��ال�« :أكتب
عندما ت�أتيني الهواية ،ف�إذا مل ت�أت ،ال �أكتب».
يتذك ��ر رولفو �أن ��ه عا�ش حياة �صعبة يتيم� � ًا« :مل �أحظ ّ
قط
علي ،ذلك
ب�أي �أحد من النا�س يتوىل مهمة ّ
ق�ص احلكايات ّ
�أن الق ��وم يف قريتنا ،هم من طين ��ة متكتمة ومنطوية على
ليح�س املرء الذي يعي�ش بني ظهرانيهم
نف�سها� ،أجل ،حتى
ّ
يف هذه الديار ،ب�أنه هو نف�سه غريب».
عندم ��ا �ص ��درت (بي ��درو بارامو) ق ��ال رولف ��و �إن �أحداث
روايته ُن�سجت من اخليال ،لكن النقاد وجدوا �أنها واقعية
وميك ��ن �أن جن ��د �شخ�صي ��ة بطله ��ا (خ ��وان بري�سي ��ادو)
يتم�ش ��ى يف �أح ��د �ش ��وارع املك�سيك �أو يجل� ��س يف واحدة
م ��ن املقاهي� ،إال �أن رولف ��و ما �أن ي�سمع ه ��ذه الآراء حتى
يبت�س ��م ،يق ��ول ملرا�س ��ل �إح ��دى ال�صح ��ف« :غالب ًا م ��ا �أخذ
علي �أبن ��اء موطني ،حكاي ��ة الكذب وع ��دم ت�سجيل وقائع
التاري ��خ ،وه ��ذا لعم ��ري �أمر �صحي ��ح� .إن م ��ا يحتل مقام
ال�صدارة عندي هو اخليال� ..إنني �أترك لتلك ال�شخ�صيات
املتخ َّيلة ،حري ��ة اال�شتغال والتحرك م ��ن تلقاء نف�سها هي
بالذات ،م ��ن دون �أي تدخل �أو اقتحام ق ��د ي�صدران ع ّني،
لأين ح�ي�ن �أقوم بعك�س ذلك قد �أت ��و ّرط يف الهذر الذي هو
من خ�صائ�ص الكتابة املقاليّة».
• ُترجم ��ت بي ��درو بارام ��و �إىل العربية و ُن�ش ��رت ب�أربع
ترجمات؛ الأوىل يف الثمانينيات برتجمة مروان �إبراهيم
عن دار امل�أمون ،بعدها ترجمها �صالح علماين ،ثم �شريين
ع�صمت ،و�أخري ًا عبد الغني �أبو العزم.
• ترج ��م ال�سهل املحرتق �إىل العربية علي عبد الر�ؤوف
البمبي ،و�صدرت يف القاه ��رة عن املجل�س الأعلى للثقافة
عام � 2002ضمن �إ�صدارات (امل�شروع القومي للرتجمة).
و�ص ��درت ترجمة حديثة عن دار اثر قام بها املرتجم ب�سام
البزاز.
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في صمت خوان رولفو

نجك والي

ل�سن ��وات ط ��وال �صمت خ ��وان رولفو ،وكان ُيظ ��ن �أنه مل
يكتب عم ًال �آخ ��ر بعد روايته ال�شه�ي�رة “بيدرو بارامو”،
عل ��ى الأق ��ل كان هذا هو ال ��ر�أي ال�سائد حت ��ى تعرفنا على
عنوان�ي�ن جديدين يُ�ضافان �إىل �إجنازاته الإبداعية .يعود
الف�ضل يف ذلك �إىل �أرملته وكاتبة �سريته ،كالرا �آباري�سيو.
الكتابان �سبق و�أن �صدرا يف �إ�سبانيا .الأول يحمل عنوان
“هواء التالل” ويحوي جمموعة كبرية من ر�سائل كتبها
الروائي املك�سيكي الأ�سطورة عندما كان واقع ًا يف احلب.
�أما الكت ��اب الثاين فيحمل عنوان “دفات ��ر خوان رولفو”
وي�ض ��م مدونات ور�سوم ًا تخطيطي ��ة مل ينته منها الكاتب
(� 180صفح ��ة) .كم ��ا نق ��ر�أ يف الكت ��اب ق�ص�ص� � ًا ق�ص�ي�رة
ارت�أى الكات ��ب عدم ن�شرها ،بالإ�ضاف ��ة �إىل ر�سم تف�صيلي
لروايتيه“ ،بيدرو بارام ��و” و”ال كوديريا” .و�إذا �صعب
على زوجة �صاحب بيدرو بارامو ن�شر الق�ص�ص الق�صرية
ه ��ذه التي مل ي�ش� ��أ زوجها دفعه ��ا للمطبعة ،كم ��ا �صرحت،
ف� ��إن ن�ش ��ر الر�سائل التي كتبه ��ا زوجها العا�ش ��ق هو �أكرث
�صعوبة ،وه ��ذا ما جعلها تكتب يف تقدميه ��ا“ :كما يبدو،
�إن م ��ا �أقوم به هو �أمر مرعب” .ذلك لأنها تعتقد �أن رولفو
ل ��ن يوافق على ن�شر الر�سائل ،لأن ��ه يف حياته مل يفكر يف
ذل ��ك �أبد ًا؛ وكل تلك املالحظات التي دونها يف دفاتره �أراد
لها �أن تبقى هناك يف مكانها ،ال يعرف بها �أحد .لكنها تعود

وتقول ب�أن الأمر م�ب�رر ،خا�صة و�أنها اتخذت قرارها بعد
تفك�ي�ر طويل“ :فكرت بالأمر ملي� � ًا .فكلما ت�صفحت �إحدى
�أوراق الدفات ��ر ،كان هن ��اك �ش ��يء م ��ا يح ��دث يف داخلي؛
لأن كل كلم ��ة ،وكل جملة ،م�شحون ��ة باحليوية وامل�شاعر،
جتعلن ��ي �أفكر ب�ض ��رورة �أن ي�شاركني الآخ ��رون يف هذه
امل�شاع ��ر التي ت�سببها قراءة هذه الق�ص�ص الغنية بروحه،
الق�ص�ص التي حتوي بالت�أكيد على مفاتيح جديدة لقراءة
عمليه “بيدرو باراما” و”ال�سهل يحرتق».
وم ��ن يق ��ر�أ الدفات ��ر الب ��د و�أن يواف ��ق �أرمل ��ة الروائ ��ي
ومنف ��ذة و�صيته على ر�أيه ��ا .لكن ال�س� ��ؤال الذي �سيطرح
نف�س ��ه بالت�أكيد ،هو :مل ��اذا رف�ض االب الروح ��ي للواقعية
ال�سحرية الأمريكية الالتينية ،خوان رولفو ذاته ن�شرها؟
بع�ض النقاد الإ�سبان يحاولون الإجابة على هذا ال�س�ؤال،
جميعه ��م يتفق ��ون عل ��ى �أن ال�صفحات ه ��ذه “كلها حتافظ
عل ��ى �أعل ��ى املوا�صف ��ات التي مي ��زت العمل�ي�ن الوحيدين
املن�شوري ��ن من قبل الكات ��ب �أثناء حيات ��ه” ،وهي حتوي
عل ��ى الل � ّ�ب الدرامي له ��ذه املالحظ ��ات ،ولأنه ��ا باملح�صلة
تعال ��ج املو�ض ��وع ذاته الت ��ي تدور علي ��ه �أعم ��ال امل�ؤلف:
امل ��وت“ ،امل ��وت ه ��و رمبا املو�ض ��وع الأك�ث�ر ثبات� � ًا الذي
تتقا�سم ��ه ه ��ذه املقاطع املزدري ��ة وامل�ستبعدة م ��ن قبله”.
امل ��وت موجود يف ق�صة “كليوتيل ��دة” ،حيث يقتل الزوج
زوجت ��ه لأن ��ه مل ي�ستطع حتمل ع ��دم �إخال�صه ��ا له؛ املوت
اي�ض� � ًا يف احلكاية التي تت�ضمنها ق�ص ��ة عنوانها “�أبي”،
والتي هي تنويعة لرواية “بيدرو بارامو” .وتبد�أ الق�صة
باملقطع التايل“ :مات �أبي يف فجر مظلم ،دون �أية فخامة،
يف العتمة .كفنوه كما لو كان ال �أحد ودفنوه حتت الأر�ض
كما يفع ��ل املرء مع جميع الب�شر” .تب�ي�ن “الدفاتر” اي�ض ًا
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طريق ��ة عمل رولفو� ،إذ نعرف �أن العملي ��ة الإبداعية كانت
�شغله ال�شاغل ،منغم�س ًا فيها ،وت�صاحبه دائم ًا“ ،فج�أة ،يف
و�س ��ط ال�شارع ،خطرت يف ب ��ايل فكرة دونتها على �أوراق
خ�ضر وزرق .وعندم ��ا و�صلت �إىل البيت بعد العمل نقلت
املالحظات على الدفرت».
كان خوان رولفو ظاهرة غريبة يف �أدب �أمريكا الالتينية،
رغ ��م �أن ��ه ن�ش ��ر كتابني وح�س ��ب .فم ��ن املع ��روف� ،أن بني
تاري ��خ وفات ��ه يف  7كان ��ون الث ��اين  1986وب�ي�ن ن�ش ��ر
روايت ��ه“ ،بي ��درو بارام ��و” ،م ��رت �سنوات ط ��وال31( ،
�سن ��ة) .وط ��وال العقود الثالثة تل ��ك مل يدفع خوان رولفو
�أي كت ��اب للمطبع ��ة ،ولو رواية ق�صرية؛ ب ��ل مل ين�شر �أية
ق�صة ق�صرية .ما الذي ح�صل له يف تلك الفرتة ،وماذا كان
يفعل؟ هذا ما �سن�أتي عليه يف عمود الأ�سبوع القادم.
عندم ��ا �س� ��أل ال�صحفي ��ون” الروائ ��ي املك�سيك ��ي خ ��وان
رولف ��و� ،أثن ��اء زيارت ��ه لإ�سبانيا يف الع ��ام  ،1983لت�سلم
جائ ��زة “�أمري ا�ستوريا�س” ،ملاذا مل يكتب اي عمل الحق؟
�أج ��اب �صاح ��ب “بي ��درو بارام ��و” ،ب�أن ��ه يحت ��اج الوقت
لذل ��ك ،وه ��و ال ميلك هذا الوقت ،لأن عمل ��ه الوظيفي الذي
علي ��ه القي ��ام به يف “املعه ��د الوطني لل�س ��كان الأ�صليني”
ي�أخ ��ذ م ��ن وقت ��ه الكثري� ،أك�ث�ر من ع�ش ��ر �ساع ��ات يومي ًا.
يف منا�سب ��ات �أخ ��رى كان خ ��وان رولف ��و يرج ��ع ذلك �إىل
“احلاج ��ة االقت�صادي ��ة” ،حي ��ث ،يف املك�سي ��ك (كما هي
احل ��ال يف بلدان �شبيه ��ة بها ،يف �آ�سي ��ا و�أفريقيا و�أمريكا
الالتيني ��ة)“ ،من امل�ستحيل �أن ي�ستطي ��ع املرء العي�ش من
الكتاب ��ة فق ��ط” .ولأنه كان يعرف ب�أن �أع ��ذاره تلك مل تكن
مقنع ��ة مبا فيه الكفاية ،كان يغام ��ر �أحيان ًا بالبوح ببع�ض
الأ�سرار ال�صغرية ،ببثها هنا وهناك .يقول مث ًال“ :الكتابة
ت�سبب يل الرع ��ب الدائم .جمرد تخيل الورق الأبي�ض هو
ق�ضي ��ة مرعبة� .”....أو كان يحاول �أن ينفي ب�أنه ال يكتب:
“�أنا م�شغول بالعمل على ق�ص�ص ق�صرية �أخرى �إ�ضافية،
ال رواية� ،إمنا ق�ص�ص انتهيت من كتابتها».
يف احلقيق ��ة كان خ ��وان رولف ��و ي�شتغ ��ل من ��ذ �سن ��وات
ال�ستين ��ات على رواية حملت عنوان الكوديريا “ال�سل�سلة
اجلبلي ��ة” .فف ��ي ني�س ��ان ع ��ام  1963ن�ش ��رت ال�صحيف ��ة
املك�سيكي ��ة املعروف ��ة “�أك�سيل�سيور” مقابل ��ة �أجرتها معه
حت ��ت عن ��وان “ال�سل�س ��ة اجلبلي ��ة كت ��اب جدي ��د خل ��وان
رولف ��و” .لك ��ن للغرابة با�ستثن ��اء تلك املقابل ��ة ،مل يُعرف
بعده ��ا �أي �ش ��يء ع ��ن تل ��ك الرواية/امل�ش ��روع ،با�ستثناء
عنوانه ��ا .وبه ��ذا اخل�صو�ص يروي الكات ��ب الإكوادوري
“بينيام�ي�ن كاري ��ون” يف مق ��ال ل ��ه ن�ش ��ره يف �صحيفة
الباي� ��س الإ�سبانية مبنا�سبة �ص ��دور الكتابني اجلديدين،
ب�أنه كان يف املك�سيك يف العام  ،1977وكان يف تلك الأيام
ق ��د �أ�صي ��ب بج ��روح يف �ساقي ��ه ،الأمر الذي جعل ��ه يتنقل
بالكر�س ��ي املتح ��رك .وكان غالب ًا ما ي ��زوره خوان رولفو،
ويق ��وده للمتن ��زه الع ��ام ،حي ��ث يجل�سان بع� ��ض الوقت،
وي�صمت ��ان .كان ذلك هو طق�سهما املعتاد .وذات مرة ،قطع
خ ��وان ررولفو فج�أة �صمته ،ليعرتف ل ��ه ،ب�أنه انتهى قبل
مدة طويلة م ��ن كتابة “ال�سل�سلة اجلبلية” ،لكنه ممتع�ض
ج ��د ًا منها ،وال يعتقد ب�أنه �سيقبل عل ��ى ن�شرها ،لأن “فيها
الكث�ي�ر من الدم” .الدفات ��ر التي تركها خ ��وان رولفو بعد
وفات ��ه ت�ؤي ��د ما فك ��ر ب ��ه يف حين ��ه� ،إذ تتح ��دث الرواية،
كم ��ا كت ��ب عنه ��ا يف الدفات ��ر ،ع ��ن مت ��رد تالمي ��ذ امل�سي ��ح
(التم ��رد وق ��ع يف املك�سي ��ك ب�ي�ن  ،)1928-1925خوان
رولف ��و بال ��ذات كان من �أن�صار ه ��ذه الطائف ��ة و�أبوه كان
�أح ��د جماعة “تالمي ��ذ امل�سيح” الذين وقف ��وا �ضد �سيا�سة
الديكتاتور املك�سيكي “بلوتارك ��و �أليا�س كايي�س” عندما
�ص ��ادر ممتلكات الكني�سة وح ّرم عل ��ى الق�ساو�سة ممار�سة
ال�سيا�سة .والد خوان رولف ��و مات يف هذا النزاع (�إحدى
الرواي ��ات الكبرية واخلال ��دة يف تاريخ الأدب العاملي هي
رواية الكات ��ب االنكليزي غراهام غري ��ن “القوة واملجد”
ال�ص ��ادرة ع ��ام  1940ت ��دور يف املك�سي ��ك ومو�ضوعه ��ا
الرئي�س هو هذا ال�صراع ،وال �أظن �أنها مرتجمة �إىل اللغة
العربية!).
هن ��اك �أي�ض ًا ق�صة ق�صرية كتبها خ ��وان رولفو ت�ؤكد فكرة
“الدموي ��ة” التي حت ��دث عنها والتي حمل ��ت عنوان“ :
الليل ��ة الت ��ي ترك ��وه فيه ��ا وحي ��د ًا” .فبطل الق�ص ��ة �شاب
متحم� ��س يتوج ��ه للجبال ب�صحبة اثنني م ��ن �أعمامه .لكن
الع ّم�ي�ن يُباغتان م ��ن قبل االحتادي�ي�ن (اجلي�ش احلكومي
الر�سم ��ي) ويُ�شنقان ،با�ستثناء ال�ش ��اب ،الذي ينقذ نف�سه،
لأن ��ه ظل نائم ًا .من اجلائز ج ��د ًا �أن يكون ال�شاب ،بب�ساطة

هو خ ��وان رولفو ذاته ،وال ُرهاب ال ��ذي تعر�ض له والذي
ترك ��ت ظالله احل ��رب الأهلي ��ة املك�سيكي ��ة العبثي ��ة ،التي
قاتل فيه ��ا الأخ �أخ ��اه ،عليه ،رمبا يو�ض ��ح مقاومة خوان
رولف ��و لتكملة كتابة رواية ،كانت حتت ��م عليه ت�ضمني كل
تل ��ك امل�س ��ارات الرتاجيدي ��ة للمك�سيك “الثائ ��رة” ،والتي
حوت على “الدم الكث�ي�ر” ،الذي ذكره يف ح�ضرة الكاتب
الإكوادوري ،زميله.
الرتاجيدي ��ا “الدموي ��ة” هي الهاج�س ال ��ذي ي�سيطر على
�إب ��داع الروائ ��ي املك�سيك ��ي الأ�سط ��ورة �صاح ��ب “بيدور
بارامو” ،خوان رولف ��و على الدوام؛ الرتاجيديا حا�ضرة
يف الق�ص� ��ص الق�صرية الع�شرين الت ��ي �ضمتها جمموعته
الق�ص�صي ��ة “ال�سه ��ل يح�ت�رق” ،ويف روايت ��ه اليتيم ��ة
“بيدرو بارامو” .كما لو كان خوان رولفو يريد تثبيت
ب ��راءة اخ�ت�راع خا�ص ��ة ب�أ�سلوب ��ه الق�ص�ص ��ي والروائي،
ورمبا ذلك ما جعله يكتب يف دفاتره عن روايته/امل�شروع
الت ��ي مل ت ��ر الن ��ور “ال�سل�سل ��ة اجلبلي ��ة” ب�أنه ��ا “ح ��وار
�أم ��وات”“ :احلكاي ��ة تب ��د�أ ب�أن ي ��روي ميت ملي ��ت �آخر...
القري ��ة ميت ��ة �أي�ض� � ًا” .ولكن حت ��ى رباطة اجل�أ� ��ش ،التي
تق�ت�رب من ع ��دم ال�شع ��ور ب ��الأمل للقا�ص خ ��وان رولفو،
ال ت�ستطي ��ع تهدئ ��ة ال�صدم ��ة املرعبة للنتائ ��ج “الدموية”
لق�ص�ص ��ه الق�صرية .م ��ن املفارقة �أي�ض ًا ،عندم ��ا نعرف �أن
ازدراء الكات ��ب للق�ص�ص ي�ؤيد هذه الفكرة .ويكفي املرور
عل ��ى ق�ص�ص خوان رولفو لكي يرى الق ��ارئ �إ�صرار الأب
الروح ��ي للواقعي ��ة ال�سحري ��ة يف الأدب الروائي لأمريكا
الالتيني ��ة� ،أعن ��ي �إ�ص ��راره بالكتاب ��ة ع ��ن “�شخ�صي ��ات
وجوده ��ا وحده يج�س ��د دراما ال تنتهي م ��ن الي�أ�س” ،كما
عل ��ق �أح ��د النق ��اد الإ�سب ��ان يف مل ��ف خا� ��ص ع ��ن خوان
رولف ��و يف �صحيف ��ة البايي�س ،وهو يالم� ��س بحق النقطة
احل�سا�س ��ة يف �أدب خ ��وان رولفو ،وميزت ��ه ،اختالفه عن
معا�صريه من كتاب املك�سيك وك ّتاب �أمريكا الالتينية ،قارة
“مائ ��ة من العزلة” عموم� � ًا ،ففي ق�صة “ماكاريو” هناك
قلق ي�سحق بطل الق�ص ��ة ب�سبب وجود ال�صرا�صري ،حتى
ينته ��ي به الأم ��ر �إىل �شنق نف�س ��ه� ،أما يف ق�ص ��ة “تالبا”،
فيم�ل��أ �ضم�ي�ر الراوي الن ��دم ب�سب ��ب جرمية قت ��ل كان قد
ارتكبه ��ا �ضد “تنتانيلو” ،بينما يف ق�صة “تذكر” جند �أن
�أوربان ��و لدي ��ه عالقات جن�سية مع ابنة عم ��ه ويقتل حماه
“ناجيتو” ب�سببها؛ ويف ق�صة “عقاب العرابات” ،نعرث
عل ��ى جزء من اعرتاف كان قد �سمعه خوان رولفو من �أحد
الق�ساو�سة ،قال له بفخر“ :كل �أوالدي قتلة”؛ �أما يف ق�صة
“يف الفجر” ،فينام جون خو�ستو بامبيال مع ابنة �أخيه.
ويف بيدرو باراما (لنالحظ اللعب بالأ�سماء هنا) ،تب�صق
�سوزانة �سانخوان على اخلوري الذي يزوجها من �أخيها.
لي�س ��ت ال�شخ�صيات الق�ص�صي ��ة فقط هي التي تعي�ش هذه
الرتاجيدي ��ا “القاتلة”� ،إمنا تعي�شه ��ا الطبيعة �أي�ض ًا :ففي
ق�ص ��ة “�أعطونا الأر�ض” ،نتعرف على قرية �صغرية نائية
�أ�سمه ��ا “لوفين ��ا”“ ،ذلك املكان الذي ُت�سم ��ع فيه الريح...
ولي� ��س غ�ي�ر الري ��ح فقط”� ،أم ��ا القري ��ة الأخ ��رى ،القرية
الأ�صغر حقيقة ،والتي �أ�سمها “كوماال” فهي جمرد “قرية
ت�سكنها الأ�شباح ...لي�س غري الأ�شباح فقط.
والأك�ث�ر رعب� � ًا يف كل ه ��ذا ه ��و �أن كل ه ��ذه الرتاجيدي ��ة
“الدموي ��ة”� ،أعن ��ي ب ��كل تفا�صيله ��ا الت ��ي نقر�أه ��ا يف
الق�ص� ��ص �أو يف �أدب خ ��وان رولفو عموم� � ًا� ،أو حتى تلك
الت ��ي مل نقر�أه ��ا مبا�شرة يف الن�صو�ص ��و ،لكننا ن�شعر بها
مبثوثة بني ال�سطور ،حتلق يف اجلو العام للق�ص�ص ،كلها
ت�ب�رز ب�شكل ملفت للنظر يف جمي ��ع مالحظاته ال�شخ�صية
التي نقر�أها يف “دفاتر خوان رولفو”� ،سواء تلك التي لها
عالق ��ة بالبيئة العامة �أو بتلك الت ��ي لها عالقة ب�شخ�صيات
ق�ص�ص ��ه .فه ��و عندما يع ��ود وي�ستذكر ق ��رى منطقته التي
ترع ��رع فيها ،يع�ت�رف ب� ��أن “يف تلك املناطق ج ��رت �أكرث
الأح ��داث �إث ��ارة للرع ��ب” ،لنق ��ر�أ“ :ترعرع ��ت يف �س ��ان
غابري ��ل وهناك حدثني النا�س ق�ص�ص ًا عديدة ،فيها الكثري
من ال�سيوف واحلروب واجلرائم».
ميكن القول يف النهاية� ،أنه بالإ�ضافة �إىل القيمة اجلمالية
الكبرية التي ا�ضافها الروائي املك�سيكي الأ�سطورة خوان
رولف ��و ل�ل��أدب العامل ��ي يف كتابي ��ه امل�شهوري ��ن “ال�سه ��ل
يح�ت�رق” ،و”بي ��درو بارام ��و”� ،إال انهم ��ا م ��ن الناحي ��ة
الأخ ��رى ،كان ��ا مترين�ي�ن كافي�ي�ن بالن�سب ��ة له ،ج ��رب عن
طريقهم ��ا قدرت ��ه عل ��ى ا�ستدع ��اء الرع ��ب والأمل ،ومل ي�ش�أ
تكرار ذلك مرة �أخرى يف �أي عمل جديد!.
�سبق �أن ن�شر يف جريدة املدى
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�صحي ��ح �إن املا�ض ��ي كم�ست ��وى زمني يح ��دد �سمات
احلا�ض ��ر مثلما يحدد بع� ��ض ر�ؤى امل�ستقبل ،غري �إن
لطفية الدليمي احلا�ضر املعا�ش وحده هو الذي يربهن على جتربتنا
الوجودي ��ة ويعينن ��ا عل ��ى ا�ست�ش ��راف امل�ستقبل كما
ميكننا من �إدراك املا�ضي ،مبعنى �آخر ميكن للمرء �أن
يعي� ��ش م�ستويات الزمن الثالث ��ة يف حلظته الراهنة
كبرُ هة مكثفة واحدة الميكن تق�سيمها بن�سق تتابعي،
فنح ��ن عندم ��ا نحظ ��ى ببع� ��ض �سع ��ادة يف حلظتن ��ا
القائم ��ة ف�إننا نتخفف بفعل وم�ض ��ة ال�سعادة تلك من
ع ��بء �أوجاعن ��ا املا�ضية ون�أمل خري ًا مب ��ا هو � ٍآت من
قادم الأيام.
تختل ��ف املجتمعات املتقدمةع ��ن املجتمعات املتخلفة
يف تعاملها مع مع�ضلة الزمن ،فهي �إذ تعمل لت�أ�سي�س
م�ستقبله ��ا ال ته ��در حا�ضره ��ا املتدف ��ق ال ��ذي الميكن
يحتل الزمن املايض بكل أوهامه وأوجاعه
ا�ستعادت ��ه بل حتيا وتعمل وتنتج يف مدياته وتنتفع
معظم مساحات الوعي الفردي والجمعي
من خ�ب�رات املا�ضي وال تقد�سه وتتعبد �أمامه ،فك�أنها
يف املجتمعات املتخلفة التي التدرك الزمن متتل ��ك الزم ��ن مب�ستويات ��ه الثالث ��ة والت ��دع ما�ضي ًا
غابر ًا يهيمن على راهن عي�شها.
كتجربة وجودية ،ويتمثل التشبث املريض
باملايض يف فقدان القدرة عىل عيش لحظة من ق ��ر�أ رواي ��ة “بي ��درو بارام ��و” الفري ��دة لكاتبها
الروائ ��ي املك�سيكي “خ ��وان رولف ��و “�سيكت�شف �أن
الحارض والعمى عن تصور املستقبل،
ه ��ذا الكاتب العظي ��م يتن ّقل يف روايته م ��ن زمن �إىل
فتلبث تلك املجتمعات رازحة تحت وطأة
�آخ ��ر با�ستخ ��دام رواة عديدي ��ن ي�ب�رزون بغت ��ة يف
حموالت املايض األسطورية والخرافية ،فال الن�ص بال متهيد �أو �إ�شارة م�سبقة للتحول ،مما ي�ضع
الق ��ارئ �إزاء متاهات مت�شعبة وعليه �أن يتوقف برهة
تجيد التمتع بنعمة العيش وخوض التجارب لي�س�ت�رد �أنفا�س ��ه ويوا�ص ��ل التوغل يف غاب ��ة الن�ص
املستجدة.
و�سط ت�شاب ��ك الأمكنة وم�ستويات الزم ��ن امللتب�سة،
و�أذك ��ر �أن ترجمة ممتازة للرواي ��ة �صدرت يف بغداد
ع ��ن دار امل�أم ��ون يف الت�سعينيات ،عم ��د فيها املرتجم
م ��روان �إبراهي ��م �إىل �إ�ضاف ��ة ملح ��ق يل ��ي املقدم ��ة
يت�ضم ��ن خمطط ًا وجداول ب�شروح ��ات وافية لتبيان
م�ستوي ��ات الأزمن ��ة والأمكن ��ة يف مقاط ��ع الرواي ��ة
الدوامي.
وزمنها ّ

تع ��د رواي ��ة “ بي ��درو بارام ��و “ العم ��ل املله ��م الذي
ب�ش ��ر بالواقعي ��ة ال�سحري ��ة يف �أم�ي�ركا الالتيني ��ة
وت�أث ��ر بها كتاب التينيون ُك�ث�ر يف مقدمتهم ماركيز.
تعام ��ل خوان رولف ��و مع مفهوم الزم ��ن بطريقة غري
م�سبوق ��ة عندما مزج ب�ي�ن م�ستوياته املتع ��ددة فكان
املا�ضي يتق ��دم امل�ستقبل بينما يكمن احلا�ضر مرتقب ًا
بينهما ،فيغرق القارئ يف دوامة تدور وتعلو وتهبط
نف�س ��ه على نح ��و ملغز لت�ب�رز لنا �أمكن ��ة خمتلفة يف
زم ��ن خمتل ��ف ،وتت�صاعد وقائ ��ع الرواي ��ة امل�شتبكة
داخ ��ل حلب ��ة �سباق متاه ّي ��ة تتناف�س فيه ��ا الأ�صوات
والتخي�ل�ات عل ��ى الظه ��ور كم ��ا تتناف� ��س الأزمن ��ة
واملوتى والأحياء..
وظف ��ت عبقري ��ة خ ��وان رولف ��و الإبداعي ��ة املوروث
الأ�سط ��وري يف التعام ��ل م ��ع زمن بال حم ��ددات فقد
�سبق ��ت الأ�سطورة الدرا�سات النف�سي ��ة التي تناولت
�سيكولوجي ��ة اجلماهرياملقه ��ورة وقدم ��ت نظريته ��ا
ح ��ول �أف ��راد املجتمع ��ات املتخلف ��ة الت ��ي تع ��اين من
ا�ضطراب الإح�سا� ��س بالزمن وماي�سمى “ ا�ضطراب
الدميوم ��ة “مم ��ا ينتج الف�ص ��ام الفك ��ري واالنف�صال
ما�ض غابر
التام عن احلا�ضر وامل�ستقبل والتلبث يف ٍ
جترت ال�شعوب املتخلفة وقائعه وتتعكز على تلفيقات
التاري ��خ حيث جت ��د فيها مهرب ًا من حتم ��ل م�س�ؤولية
احلا�ضر والت�أ�سي�س للغد.
ا�ستخ ��دم خ ��وان رولف ��و يف روايته مع�ضل ��ة الزمن
الوج ��ودي غ�ي�ر املمت ��د وجع ��ل بطل ��ه الباح ��ث ع ��ن
وال ��ده املجه ��ول يتي ��ه ب�ي�ن غب ��ار و�أ�ص ��وات ور�ؤى
مدوخة من الوقائع احللمية فال
وينغم� ��س يف دوامة ّ
يبلغ حا�ض ��را والمي�سك مب�ستقب ��ل ،ي�صاحب املوتى
والكائن ��ات الغباري ��ة يف ع ��امل �سفل ��ي ي�ش ّكل ��ه وعيه
امل�شو� ��ش م ��ن �أدخنة ووج ��وه مطمو�س ��ة و�أ�صوات
هام�س ��ة ل�شخ�صيات فانية يق�ض موته ��ا الوهم الذي
كانت تالحقه يف بحثها عما فقدت يف حياتها.
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خوان رولفو ..مسيرة المعة وتقليدي سلس
ترجمة :لقاء محمد بشير حسن

ولد رولفو في سايوال في المكسيك سنة
 1917وتوفي في مدينة مكسيكو عام

 .1986هو كاتب وفوتوغرافي مكسيكي،
ينتمي إلى جيل الخمسينيات .تلمس

سمعته في كتابين “السهل يحترق” مكون

قصة منشورة عام 1953
من سبع عشرة
ٍ

ورواية “بيدرو باراموا” منشورة عام .1955

كان �أح ��د كت ��اب �أمري ��كا الالتيني ��ة الكب ��ار يف الق ��رن
الع�شري ��ن .م ��زج يف �أعمال ��ه الواق ��ع واخلي ��ال تتطور
�أح ��داث روايات ��ه يف م�شاه ��د �إقطاعي ��ة ما بع ��د الثورة
املك�سيكي ��ة� .شخ�صي ��ات رولف ��و تقدم منوذج� � ًا للمكان
مب�شاكل ��ه الكب�ي�رة االجتماعي ��ة -الثقافي ��ة املوت ��ورة
بع ��ا ٍمل خيايل.حظ ��ي رولفو ب�إح�ت�رام النق ��د من خالل
�شخ�صيات ��ه غري القابل ��ة للنقا�ش ،وبع ��د �سنتني حتول
ه ��ذا االح�ت�رام �إىل �آخر وه ��و �أعجاب اجلمه ��ور به من
خالل عمله “بيدرو باراموا».
إصرار شديد

ثمة �إ�صرار �شديد مع نف�سه منعه من دفع روايات �أخرى
وقت طويل منها:
للمطبعة على ما يبدو انها �أجنزت منذ ٍ
«�سل�سل ��ة اجلبال ،الأيام بدون زهور ،ويف هذه الأر�ض
مل مي ��ت �أحد» -متجنب ًا الإ�ش ��ارة �إىل �أنه كاتب حمرتف
«هاو» .تكونت �شخ�صية رولفو
وبال ��كاد يعلن �أنه كاتب ٍ
اال�ستثنائي ��ة عندما ح�صن نف�سه م ��ن مغريات املتاجرة
ب�أعماله بالتزامه باحلرية املطلقة يف �إ�صداراته� .سوا ًء
تعل ��ق الأمر بعمل خ ��ارج نط ��اق الأدب �أم ال فمن امل�ؤكد
�أنن ��ا ال ميكننا جتاهل �أعمال ��ه املطبوعة .وهكذا ميكننا
الق ��ول وفق ًا لكلمات برن ��اردو دي بالبوينا ()1يف عمله
«الفخام ��ة املك�سيكي ��ة� « »،أن كل �شيء ق ��د �أوجز يف هذا
احلوار».
بالفع ��ل �أن كال العمل�ي�ن «ال�سه ��ل يح�ت�رق» و «بي ��درو
�كل مطل ��ق ر�ؤي ��ة خ ��وان رولفو
بارام ��وا» ت�ضمن ��ا ب�ش � ٍ
للع ��امل ،ونقال هذه الر�ؤية بلغ ��ةٍ خا�صة وحا�سمة .ومن
امل�ؤكد �أن لدى الكات ��ب �شعور ًا بالرعب ال ميكن التخلي
عن ��ه من �أن يكون �شخ�ص ًا مكرر ًا لل ��كالم مع نف�سه وهو
�أم ��ر قد �أنكره الكث�ي�رون .يف كل الأح ��وال ،بعد انتهاء
دوره الأ�سا� ��س �أثرى هذين العملي�ي�ن �أكرث �إذا ما و�سع
حمتواها يف الن�ص �إيعازات ال�شعر ال�صامت.
و�ض ��ح رولف ��و يف �أعمال ��ه حقيق ��ة ثابتة ،مث ��ل املنطقة
الت ��ي ول ��د فيه ��ا ،حي ��ث الهج ��ر والث ��ورات خلق ��ا حالة
من الإهم ��ال والعوز ،لنا� � ٍ�س قليلي االت�ص ��ال� ،شديدي
الرتكي ��ز� ،شغوفني بعب ��ادة الأم ��وات� .أن �أولئك النا�س
وهذه الأج ��واء هي التي تظه ��ر يف ق�ص�صه ورواياته.
وبذل ��ك ف� ��إن العن ��ف ال ��ذي ينت�ش ��ر يف �صفح ��ات ه ��ذه
الرواي ��ة وق�ص� ��ص �أخ ��رى يع ��د انعكا�س ًا �أدبي� � ًا حلرب
(الكر�ستريو� ��س) يف نهاي ��ة �سن ��وات الع�شريني ��ات،
نتيج ��ة ردة الفعل ال�شعب ��ي �ضد نفوذ رج ��ال الدين يف
عهد الرئي� ��س بلوتاركو اليا�س كاي� ��س .ويف ما يخ�ص
الوح ��دة الت ��ي ه ��ي واع ��ظ �أ�سا� ��س لإبداع ��ات رولفو،
ميكنن ��ا الق ��ول �أنه ��ا لي�ست �شيئ� � ًا متعلم ًا م ��ن الآخرين
و�إمن ��ا ناب ��ع من ذات ��ه .والبد من ذك ��ر �أن توق ��ه للريف

�أ�صب ��ح �أك�ث�ر �شدة يف �سن ��وات العمل ال�ش ��اق يف معهد
درا�سة �أهايل �أمريكا من املك�سيك.
يق ��ول لوي�س �آر�س كانت امل�س�ي�رة الالمعة واملخت�صرة
خل ��وان رولف ��و �إح ��دى عجائب �أدبن ��ا .مل يك ��ن جمدد ًا
باملعن ��ى الدقيق ،و�إمنا على العك�س من ذلك ،يعد الأكرث
�سال�سة من بني التقليديني .وهنا تكمن قوته” .بالت�أكيد
مل يكن رولفو بحاجة لالنفراد من اجل الهروب من تيار
الإ�ص�ل�اح الإقليم ��ي ،املع ��روف يف كل �شع ��وب �أمريكا
الناطق ��ة باال�سباني ��ة ،وم ��ن موا�ضيع ق�ص� ��ص الثورة
املك�سيكي ��ة ،وانطالق� � ًا م ��ن ذل ��ك الن�سق كمن ��ت �أ�صالته
يف �إعادة تنظي ��م معلومات الواقع من دون رف�ضها لكن
عدم حتويلها �إىل غاي ��ة بحدٍ ذاتها .وقد حلت املعار�ضة
القدمية بني الوطني ��ة والعاملية لرولفو بقدرته الغريبة
للح�ص ��ول عل ��ى متع ��ة املتلقي وع ��دم �إبقائ ��ه م�سجون ًا
يف �شبك ��ة الالم�أل ��وف ،ومتنوع ًا تقريب� � ًا لأبعد من تلك
احلدود ،يف موا�ضيع �إن�سانية �أ�سا�سية.
�أ�ص ��ر الكاتب يف رواياته املتعددة على تف�ضيل م�صلحة
الدول ��ة على غريها من امل�صالح .لذلك ن�ستطيع �أن ن�ؤكد
�أن هذه هي �صفة عامة لكل �أعماله و�شيء مييزها بجالء
عن كال�سيكي ��ات الث ��ورة املك�سيكية ،املحمل ��ة باحلركة
والتن ��وع� .أن املجاالت التي يدخلنا فيه ��ا رولفو مغلقة
وخانق ��ة ،تتعل ��ق بالطبيعة �أو الأ�شي ��اء الداخلية ،يلفها
مظه ��ر كابو�سي .ت�ستطيع الكائن ��ات الب�شرية الت�صرف
بعن ��ف -ولي�س من الغريب �أن تق ��وم بذلك -لكن ال احد
يه ��رب �إىل ذل ��ك الف�ض ��اء اخلانق ،والكثي ��ف الذي ي�شل
ب�شكل حتم ��ي لل�ضحاي ��ا �أو الظاملني مثل تلك
كل �ش ��يء
ٍ
ال�شخ�صي ��ات الأخرى ال�ساكنة بذاته ��ا واملجبورة على
�أن تنف ��ذ مهم ��ة املبل ��غ ،داخ ��ل �سجن ��ه امل�ش�ت�رك :الذي
ميث ��ل �أرا�ضي جالي�سك ��و �أو هو (الع ��امل) ذاته.ق�ص�ص
حاالت عدة عمل “بيدرو
“ال�سهل يحرتق” �صورت يف
ٍ
بارام ��وا” ،لأنها تقدم �شيئ ًا م�شابه� � ًا يتمثل بـ (الإن�سان
ك�ص ��ورة م�صغرة ع ��ن الع ��امل) يقوده اخل ��راب .يعتقد
�أحدنا يف بع�ض الأحي ��ان ،ويف منت�صف الطريق الذي

هو ب ��دون �ضفاف – كم ��ا يو�ضح ال ��راوي يف (�أعطتنا
الأر� ��ض) -ع ��دم وجود �ش ��يء يف ما بع ��د؛ وغري ممكن
�إيجاد �شيء يف ال�ضفة الأخرى ،يف نهاية ال�سهول التي
ت�شقها احلفر واجلداول اجلافة».
مكان حزين

واملبل ��غ املجهول ملنطقة «لوبينا» يو�ضح« :من �أي مكان
تنظ ��ر �إليها ،لوبينا هي مكان حزي ��ن جد ًا .الهواء الذي
يه ��ب هناك ،يقلبها ،لكن ال يهدمها �أب ��د ًا» .يعي�ش النا�س
�اب دنيوية غام�ضة،
من�سجم�ي�ن مع ه ��ذه الأجواء لأ�سب � ٍ
مب�ستقبل جيد-
ترتبط بعب ��ادة الأموات ،ولي�س للت�أمل
ٍ
تقريب� � ًا� ،إذ ميكننا القول �أنه ال م�ستقب ��ل لهم ،با�ستثناء
لزمن جي ��د ،كم ��ا يف ق�صة
حينم ��ا يك ��ون هن ��اك نظ ��رة ٍ
«ال�سه ��ل يحرتق»� ،إذ م ��ن امل�ستحيل جتنب ال�شعور ب�أن
الق ��در لن ي�سم ��ح ب�أن ين�صل ��ح كل �شيء ب�سهول� � ٍة جد ًا.
تقع رواية بي ��درو بارامو يف القط ��اع الوا�سع من �أدب
احل ��وارات الأخروي ��ة ،امل�شحون ��ة بالأحا�سي�س ابتدا ًء
م ��ن احل ��وارات للكاتب لوثيان ��و �سامو�س ��ات يف عمله
«مدينتن ��ا» للكات ��ب ثورنت ��ون ولدر م ��رور ًا بـ»الأحالم»
للكات ��ب كيفي ��دو .لك ��ن �سيكون م ��ن ال�صع ��ب �إيجاد ما
ي ��وازي ر�ؤي ��ة رولف ��و البعي ��دة املرتبط ��ة م ��ع الوجود
الواقع ��ي الثاب ��ت� ،أبع ��د م ��ن ذل ��ك� ،إذ لي�س ��ت ذكري ��ات
ه ��ذه احلياة ،هي فق ��ط ما ن�شعر به» ،كم ��ا غامر بالقول
كاموئ� ��س يف �إحدى ق�صائده ،و�إمنا حيث متتد جتارب
ب�شكل طبيعي �أك�ث�ر ،يف الوقت نف�سه الذي
الدنيوي ��ات
ٍ
يبقى فيه املوت حمتم ًال بو�صفه حال ًة «طبيعية».
وب ��دون �شك ف�أن �شخ�صي ��ة بيدرو بارام ��و ،هي النواة
الأ�سا�سية املهمة يف الرواية ،فبعد وفاة خوان برثيادو
ال ��ذي تبعه احلوار الهادئ م ��ع دوروتيا ،تظهر متعددة
الإ�ش ��ارات �إىل بي ��درو ،وخا�ص ًة عندم ��ا ينتهي احلوار
ب�ي�ن �آخ ��ر �شخ�صيت�ي�ن ،يف امل�شه ��د ال ��ذي يتدخ ��ل فيه
فلكور�س دانوا (الوكيل)؛ ميغيل (ابن بيدرو)؛ داميانا
(اخلادمة) ،وبدرو نف�سه ،ال ��ذي هو مركز ال�شخ�صيات

يف �إبعاده بو�صفه �سيد ًا �إقطاعي ًا ويحل م�شكلة خطرية
للعنف مرتكبة �ضد الأقلية -حينما قام ابنه ميغيل بقتل
�أحد املزارعني -متدخ�ل ً�ا بهذه الكلمات“ :ه�ؤالء النا�س
ال وج ��ود له ��م” و�سنعرف يف م ��ا بعد ردة فعل ��ه عندما
يتوف ��ى ميغيل ب�سبب ح�صان :ال ي�ش ��ك يف �أن يقع على
عاتقه دف ��ع الدين الذي عليه مع الع ��امل ،لكن “مل ي�شعر
بت�أنيب ال�ضمري».
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